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Από τον τροχό και το μονόξυλο στο πλοίο και στο αεροπλάνο,
κι από το πρώτο βήμα σε όλον τον κόσμο.

Η ιστορία της κίνησης και της εξέλιξης του ανθρώπου που,
μετά το πρώτο του βήμα, δεν σταμάτησε ποτέ να ανακαλύπτει

το άγνωστο, να εφευρίσκει νέους τρόπους και μέσα για να φτάνει
όλο πιο κοντά στο μακρινό. Να φτάνει ως εκεί που έφτανε

η σκέψη του. Στη γη, στη θάλασσα, στον ουρανό.
Μια ιστορία χωρίς τέλος κι ένα ταξίδι διαρκές.
Μα πάνω απ’ όλα μια αστείρευτη έμπνευση.

Για έναν τραπεζικό οργανισμό που δεν σταματά να εξελίσσεται.
Που μένει σταθερός γιατί δεν παύει να κινείται.

Επενδύσεις, συνενώσεις, αύξηση κεφαλαίου μετόχων, βραβεία και όλα όσα έγιναν και συνέβαλαν
σε ένα έτος ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς. Ένα έτος με τη διαρκή εξέλιξη των υπηρεσιών του 

Ομίλου προς τους 7 εκατ. πελάτες του, με πρωτοβουλίες για την ελληνική επιχειρηματικότητα
και με βασικό γνώμονα τη θωράκιση των συμφερόντων των πελατών και των μετόχων του.

Μια χρονιά που η Τράπεζα βρέθηκε στην πρωτοπορία των εξελίξεων και αναδείχθηκε βασικός 
πυλώνας αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας.
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 Έτος ίδρυσης της Τράπεζας Πειραιώς.

 Οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς 
εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 Η Τράπεζα Πειραιώς εντάσσεται στον Όμιλο
 της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος.

 Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του Ομίλου  
 της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος  
 περνά υπό κρατικό έλεγχο.

 Ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς.

 Έτος αναδιοργάνωσης, εξυγίανσης και ανάπτυξης.
 Συμμετοχή στην Ιδιωτική Επενδυτική ΑΕΕΧ, 

 η οποία το 1995 μετονομάστηκε ως Πειραιώς Επενδυτική.

 Ίδρυση των εταιρειών Πειραιώς Leasing, 
 Πειραιώς ΑΕΔΑΚ και Πειραιώς Ασφαλιστικής Πρακτορειακής.

 Ίδρυση της Tirana Bank στην Αλβανία.

 Απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Chase Manhattan Bank στην Αθήνα.
 Αγορά του 30% της Σίγμα ΑΧΕ και συμφωνία για αγορά πρόσθετου 21% που πραγματοποιήθηκε το 1998.

 Εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης.
 Εξαγορά της Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas.
 Συμφωνία εξαγοράς σημαντικού πακέτου της Xiosbank η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1999.
 Συμφωνία εξαγοράς του 56% της Marathon National Bank Νέας Υόρκης, η οποία ολοκληρώθηκε στα μέσα του 1999.
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1999
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2003

 Απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας 
 National Westminster στην Ελλάδα.

 Λειτουργική και διοικητική ενοποίηση των τριών εμπορικών τραπεζών 
 του Ομίλου (Πειραιώς, Μακεδονίας-Θράκης και Xiosbank).

 Συμφωνία εξαγοράς της Pater Credit Bank στη Ρουμανία η οποία εντάχθηκε 
 στον Όμιλο τον Απρίλιο του 2000 και μετονομάστηκε ως Piraeus Bank Romania.

 Ίδρυση καταστήματος στο Λονδίνο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ 2004 - 2014 

 Ολοκλήρωση της συγχώνευσης, με απορρόφηση των Xiosbank και Μακεδονίας - Θράκης 
 από την Τράπεζα Πειραιώς.

 Ανάληψη εκμετάλλευσης του Μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού από τη θυγατρική PICAR.
 Δημιουργία της winbank, της 1ης ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής τραπεζικής πλατφόρμας

 στην Ελλάδα.

 Ολοκλήρωση αναδιοργάνωσης στους τομείς διαχείρισης
 ενεργητικού και επενδυτικής τραπεζικής, με: συγχώνευση  
 των ομοειδών αμοιβαίων κεφαλαίων, απορρόφηση της Xios 
 Χρηματιστηριακής και Μακεδονίας-Θράκης Χρηματιστηριακής 
 από τη ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ, πώληση της Τράπεζας Πειραιώς Prime 
 Bank και απορρόφηση μέρους του ενεργητικού της και των 
 πελατών της από την Τράπεζα Πειραιώς.

 Συμφωνία εξαγοράς της ETBAbank, διεύρυνση των μεριδίων
 αγοράς του Ομίλου στις τραπεζικές εργασίες και στην αγορά 
 του leasing και της διαχείρισης περιουσίας τρίτων.

 Ολοκλήρωση εξαγοράς του 57,8% της ETBAbank.

 Συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΤΒΑbank από την Τράπεζα Πειραιώς, 
 της Πειραιώς Επενδυτικής από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου  
 και της ΕΤΒΑ Leasing από την Πειραιώς Leasing.
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 Εξαγορά της Interbank of New York από τη θυγατρική Marathon Banking
 Corporation και συγχώνευση με απορρόφηση από τη Marathon Bank.

 Συγχώνευση με απορρόφηση της Δεβλέτογλου ΑΧΕΠΕΥ από τη Σίγμα ΑΧΕΠΕΥ,
 της ΕΤΒΑ Πρακτορειακής από την Πειραιώς Πρακτορειακή και απορρόφηση 
 των εταιρειών Πειραιώς Finance, Πειραιώς Συμβουλευτική Επενδύσεων  
 και Πειραιώς Επιχειρηματικών Συμμετοχών από την Τράπεζα Πειραιώς.

 Εξαγορά του 99,7% της βουλγαρικής Piraeus Eurobank AD (μετονομάστηκε ως Piraeus Bank Bulgaria AD).
 Εξαγορά του 80% της σερβικής Piraeus Atlas Banka AD (μετονομάστηκε ως Piraeus Bank Beograd AD).
 Εξαγορά του 69,3% της Egyptian Commercial Bank και αύξηση του ποσοστού σε 87,97% τον Αύγουστο 

 του ίδιου έτους (μετονομάστηκε ως Piraeus Bank Egypt).

 Συγχώνευση και λειτουργική ενοποίηση καταστημάτων Τράπεζας Πειραιώς 
 στη Βουλγαρία με Piraeus Bank Bulgaria.

 Εξαγορά υπολοίπου ποσοστού Πειραιώς ΑΕΠΕΥ (20%).
 Εξαγορά της AVIS στην Ελλάδα.
 Εξαγορά της International Commerce Bank στην Ουκρανία (μετονομάστηκε ως JSC Piraeus Bank ICB).
 Εξαγορά του δικτύου καταστημάτων της Arab Bank στην Κύπρο.
 Χρονική επέκταση της συνεργασίας με τον διεθνή Όμιλο ING στον τομέα των τραπεζοασφαλειών στην Ελλάδα. 
 Ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Τράπεζας, κατά €1,35 δισ., με καταβολή μετρητών.

 Δημιουργία της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ.
 Αύξηση της συμμετοχής (100%) στην Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ και έναρξη

 διαδικασίας διαγραφής της Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ από το ΧΑ (ολοκληρώθηκε 27.01.2009).

 Έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο, ύψους €370 εκατ., υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (Νόμος 3723/2008).
 Συμφωνία για 10ετή αποκλειστική συνεργασία στον κλάδο γενικών ασφαλειών με τη Victoria ΑΕΕΖ, 

 θυγατρική της Ergo International και μέλος του Ομίλου Munich Re.
 Συγχώνευση των θυγατρικών του Ομίλου Avis και Best Leasing.

 Δημιουργία της winbank Direct (www.winbankdirect.gr), του 1ου online καναλιού πώλησης τραπεζικών προϊόντων στην Ελλάδα.
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 Ολοκλήρωση ΑΜΚ ύψους €0,8 δισ.
 Έκδοση πρόσθετων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο, ύψους €380 εκατ., υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, 

 στο πλαίσιο του Νόμου 3723/2008.
 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI) με το σύνολο των επιλέξιμων τίτλων ύψους €7,7 δισ.: 

 η συνολική σχετική απομείωση που αναγνωρίστηκε στη χρήση 2011 ανήλθε στα €5,9 δισ. προ φόρων.

 Απόκτηση του «υγιούς τμήματος» (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού-παθητικού)
 της υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ.

 Πώληση της συμμετοχής (98,8%) στη Marathon Banking Corporation στην Investors
 Bancorp Inc.

 Απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale (99,1%) 
 στη Geniki Bank.

 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαναγοράς Ομολόγων για τη μείωση του δημοσίου χρέους.

 26 Μαρτίου: Απόκτηση των καταθέσεων, δανείων, καταστημάτων και ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα
 της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων δανείων  
 και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (εταιρειών leasing και factoring, και Επενδυτική Τράπεζα 
 Ελλάδος-IBG).

 18 Απριλίου: Υπογραφή συμφωνίας πώλησης του ποσοστού συμμετοχής (93,27%) της Τράπεζας Πειραιώς στο
 μετοχικό κεφάλαιο της ATEbank Romania έναντι €10,3 εκατ. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις 18.12.2013.

 21 Απριλίου: Υπογραφή συμφωνίας με τη Millennium BCP για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου 
 της Millennium Bank Ελλάδος. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 19.06.2013.

 11-25 Ιουνίου: Yλοποίηση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για την άντληση συνολικού ύψους €8,429 δισ., 
 που αποφασίστηκε από τη ΓΣ των μετόχων στις 23.04.2013 και την απόφαση ΔΣ της 29.05.2013.

 23 Ιουνίου: Eνοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της πρώην ΑΤΕbank στο ενιαίο περιβάλλον 
 των συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς.

 14 Ιουλίου: Eνοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της Ελληνικής Τράπεζας.
 28 Οκτωβρίου: Eνοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας Κύπρου.
 17 Νοεμβρίου: Eνοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της Cyprus Popular Bank.
 8 Δεκεμβρίου: Nομική συγχώνευση και ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της Millennium Bank Ελλάδας

 στο ενιαίο περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής του Ομίλου, ολοκληρώνοντας την ένταξη όλων των 
 τραπεζικών δραστηριοτήτων που είχαν αποκτηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς πλην της Γενικής Τράπεζας 
 (προγραμματίζεται εντός του 2014).

 18 Μαρτίου: Ολοκλήρωση έκδοσης και διάθεσης στις διεθνείς αγορές, 3ετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού 
 €0,5 δισ., για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας.

 10 Απριλίου: Oλοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με άντληση κεφαλαίων ύψους €1,75 δισ.
 με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης 
 των παλαιών μετόχων.

 21 Μαΐου: Αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών Ελληνικού Δημοσίου €750 εκατ. (Ν. 3723/2008).
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Όµιλος εταιρειών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε παρουσία στην Ελλάδα και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς 
ιδρύθηκε το 1916, αλλά η σύγχρονη διαδροµή της ξεκινά µε την ιδιωτικοποίησή της στα τέλη του 1991. Μέσω οργανικής ανάπτυξης, αλλά 
και σειράς εξαγορών, κατάφερε να εξελιχθεί στη µεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα. Παράλληλα, έχει «χτίσει» σταδιακά την παρουσία της 
σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ακολουθώντας αρχικά την ανάπτυξη των Ελλήνων επιχειρηµατιών και στη συνέχεια εξυπηρετώντας 
τις τοπικές τραπεζικές ανάγκες των πελατών της, ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Μετά τις εξαγορές της «υγιούς» ATEbank και της Γενικής Τράπεζας τo 2012, αλλά και το 2013 με τις εξαγορές της Millennium Bank και των 
δανείων και καταθέσεων των ελληνικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, η 
Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η Τράπεζα, παρότι προσφέρει όλο το φάσμα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών σε όλους σχεδόν τους τοµείς της αγοράς, έχει σαφή 
προσανατολισµό στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων µεσαίου και µικρού µεγέθους, καθώς και ιδιωτών. Ταυτόχρονα µε την παροχή 
παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών, η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί και σε αναπτυσσόµενους τοµείς, όπως αυτοί της αγροτικής 
τραπεζικής, της ηλεκτρονικής τραπεζικής και της πράσινης τραπεζικής, διαβλέποντας τις προοπτικές και τη δυναµική τους τα επόµενα χρόνια. 

 Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η  ΤΑΥ ΤΟΤ Η ΤΑ 
 Ο Μ Ι Λ Ο Υ  Π Ε Ι ΡΑ Ι Ω Σ

Τελευταία επικαιροποίηση της Ετήσιας Έκθεσης της Τράπεζας Πειραιώς: 10 Ιουλίου 2014.
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Άξονες της πολιτικής του Οµίλου Πειραιώς σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα είναι η διασφάλιση της ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και 
της ποιότητας δανείων, η επίτευξη υψηλής αποτελεσματικότητας με περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και
η υλοποίηση των σημαντικών συνεργειών ύψους €550 εκατ. ανά έτος, σε συνέχεια των εξαγορών της περιόδου 2012-2013.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να εστιάζει στις µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις, στον αγροτικό τομέα καθώς και στη λιανική τραπεζική, 
αξιοποιώντας τόσο το δίκτυο καταστηµάτων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό όσο και τα εναλλακτικά δίκτυα ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Πρωταρχικής βαρύτητας επιδίωξη της Τράπεζας είναι τόσο η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής θέσης της όσο και η μεγιστοποίηση της 
συμβολής της στην επανεκκίνηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 Σ ΤΟΧΟ Ι

 Ε Π Ι Λ Ε Γ Μ Ε Ν Α
 Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α

 Δραστηριοποίηση στην Ελλάδα (1η θέση στην αγορά) και σε 9 άλλες χώρες, εκ των οποίων 5 µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

καταστήµατα περίπου, εκ των οποίων τα 1.037 στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 412 στο εξωτερικό. 

εργαζόµενοι, 16.558 στην Ελλάδα και 5.952 στο εξωτερικό: ανθρώπινο δυναµικό νέο σε ηλικία (39 έτη μέσος όρος ηλικίας), 

εξοικειωµένο µε την τεχνολογία, άρτια εκπαιδευµένο, ευέλικτο ως προς την υιοθέτηση νέων µεθόδων και πρακτικών.

 Πρωτοπορία στα θέµατα ενίσχυσης της πράσινης και αγροτικής επιχειρηµατικότητας.

  Πρωτοπορία στο πεδίο της φιλικής προς το περιβάλλον και τους χρήστες ηλεκτρονικής τραπεζικής µέσω της ολοκληρωµένης 

πλατφόρµας e-banking της winbank.

εκατ. πελάτες στην Ελλάδα και τις λοιπές χώρες δραστηριότητας του Οµίλου.

 Σταθερά µεταξύ των πρώτων σε κατάταξη τραπεζών στην Ελλάδα ως προς την ικανοποίηση και την αφοσίωση των 

πελατών.

 Προσφορά στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισµό µέσω συστηµατοποιηµένου πλαισίου δράσεων και 

πρωτοβουλιών.
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Τα στοιχεία 2012 και 2013 ενσωματώνουν τις εξαγορές των ATEbank, Geniki Bank, κυπριακών δικτύων στην Ελλάδα και Millennium Bank.
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Τα στοιχεία 2012 περιλαμβάνουν έκτακτα έσοδα ύψους €1,0 δισ. και αντίστοιχα τα στοιχεία 2013 έκτακτα έσοδα ύψους €3,8 δισ. 

Στα λειτουργικά έξοδα 2013 περιλαμβάνονται έκτακτες δαπάνες ύψους €0,2 δισ.
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Ε Π Ι Λ Ε Γ Μ Ε Ν Α  Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α 
 Ο Μ Ι Λ Ο Υ  Π Ε Ι ΡΑ Ι Ω Σ 

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΟΣΑ ΕΚΑΤ. €)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.12.13 31.12.12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
kATAΘΕΣΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝi

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕψΕΙΣi

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

92.010
54.279
76.114

(13.748)
8.543

70.408
36.971
50.573
(5.961)
(2.324)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 2012

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Σύνολο Καθαρών λΕΙΤούργΙΚών ΕΣοδών

1.662
287
147
40

2.135

1.028
218
635
(14)

1.866

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

Σύνολο λΕΙΤούργΙΚών Εξοδών
- εκ των οποίων Έκτακτα Έξοδα Ενοποίησης

(885)
(626)
(127)

(1.637)
(233)

(422)
(379)
(106)

(907)

ΚΕρδη Προ Φορών ΚαΙ ΠροβλΕψΕών
- χωρίς Έκτακτα Έξοδα Ενοποίησης

ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

498
731

(29)

959

15

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕψΕΙΣ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ
αΠοΤΕλΕΣμα Προ Φορών
ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(2.218)
(314)
3.810
1.748
2.532

30

(2.043)
(465)
351

(1.183)
(512)

13

i   Περιλαμβάνεται η προσαρμογή σε εύλογη αξία ύψους €8,0 δισ., που αναλογεί στον πιστωτικό κίνδυνο των δανείων που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά της «υγιούς» ATEbank, 
της GENIKI Bank, των εγχώριων δανείων των 3 κυπριακών τραπεζών και της Millennium Bank Ελλάδος. Επίσης, στα δάνεια περιλαμβάνεται εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 
€1,9 δισ. για την καταβολή της ερωπαϊκής στήριξης στους αγρότες, που έχει ήδη αποπληρωθεί στις αρχές του 2014. 

Τα στοιχεία 2013 δεν είναι συγκρίσιμα με του 2012 λόγω των εξαγορών του 2013 (κυπριακά δίκτυα στην Ελλάδα και Millennium Bank).
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διεθνές Περιβάλλον και οικονομικές 
Εξελίξεις
To 2013 η παγκόσμια οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται, αλλά 
με ρυθμό χαμηλότερο των προηγούμενων δύο ετών (2013: 2,9%, 
2012: 3,2%, 2011: 3,9%), λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού 
μεγέθυνσης του ΑΕΠ στις αναπτυσσόμενες οικονομίες αλλά και στις 
ΗΠΑ. 

Το συνολικό ΑΕΠ της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να 
μεγεθυνθεί το 2014 κατά περίπου 4%, καθώς ο ρυθμός μεγέθυνσης 
στις αναπτυγμένες οικονομίες από 1,5% το 2013 θα ανέλθει στο 
2,5% το 2014, ενώ στις αναδυόμενες οικονομίες θα είναι 
χαμηλότερος (από το 4,5% στο 5,0%). 

Οι ενέργειες των Κεντρικών Τραπεζών αναμένεται να επηρεάσουν 
σημαντικά τις οικονομικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2014. Στις 
ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (Fed) εκτιμάται ότι θα 
συνεχίσει να μειώνει το μέγεθος του προγράμματος της ποσοτικής 
διευκόλυνσης μέχρι τον τερματισμό του (τοποθετείται έως το τέλος 
του 2014 ή το αργότερο αρχές του 2015). Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) προτίθεται να διατηρήσει το παρεμβατικό επιτόκιο 
σε πολύ χαμηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω του 
πολύ χαμηλού πληθωρισμού, του πολύ υψηλού ποσοστού ανεργίας 

και των προβλημάτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπλέον, η 
θέσπιση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ αναμένεται να 
συμβάλει στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 
των τραπεζών, συνιστώντας εργαλείο για την ακόμα 
αποτελεσματικότερη εποπτεία τους σε συνδυασμό με τις κεντρικές 
εθνικές τράπεζες, ενώ αποτελεί καίριο στοιχείο του σχεδίου για τη 
διαμόρφωση μιας τραπεζικής ένωσης.

Εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία και  
στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα 
Το 2013 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές εξελίξεις σε πολλούς 
τομείς της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων
η δημοσιονομική προσαρμογή, η πορεία των μεταρρυθμίσεων και
η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Η οικονομία παρέμεινε σε τροχιά ύφεσης, ωστόσο ηπιότερη σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και χαμηλότερη από την αρχική 
εκτίμηση (-4,2%), καθώς το ΑΕΠ υποχώρησε το 2013 κατά 3,9% σε 
σταθερές τιμές. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας για το 2013 
ανήλθε σε 27,3% και ο πληθωρισμός κατέγραψε μετά από πολλά 
χρόνια αρνητικό πρόσημο, με μείωση του δείκτη τιμών 
καταναλωτή κατά 0,9% έναντι αύξησης 1,5% το 2012. Σημαντική 
βελτίωση παρουσίασε το ισοζύγιο πληρωμών το 2013, 

Ε Π Ι Σ ΤΟ Λ Η  ΤΟ Υ  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ 
Π Ρ ΟΣ  ΤΟ Υ Σ  Μ Ε ΤΟΧΟ Υ Σ
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εμφανίζοντας πλεόνασμα €1,2 δισ., βελτιωμένο κατά €5,9 δισ. σε 
σχέση με το 2012, ενώ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) 
αναμένεται περαιτέρω θετική τάση το 2014.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν, τέλος, η συμβολή των ταξιδιωτικών 
εισπράξεων για το 2013, οι οποίες έφθασαν σε ιστορικό επίπεδο 
ανερχόμενες στα €12,0 δισ. (+15%) έναντι €10,4 δισ. το 2012. 
Αντίστοιχα, οι αφίξεις ξένων τουριστών για το σύνολο του έτους 
αυξήθηκαν κατά 15,5%, φθάνοντας σε €17,9 εκατ. έναντι €15,5 
εκατ. το 2012, με έντονα θετική τάση για περαιτέρω άνοδο
το 2014.

Για το 2014 η ύφεση εκτιμάται ότι θα τερματιστεί, με ρυθμό 
ανάπτυξης της τάξης του 0,6%, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι 
η αρνητική επίδραση της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής 
βαίνει μειούμενη. Η μεταβολή αυτή αντικατοπτρίζεται και στη 
βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών (ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος ανήλθε το 2013 στις 90,8 μονάδες από 80,3 μονάδες
το 2012), αλλά και στις μετοχικές και ομολογιακές αξίες. 

Το 2013 αποτέλεσε έτος σημαντικών αλλαγών και για το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα. Η ανακεφαλαιοποίηση των 4 μεγαλύτερων 
πιστωτικών ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2013, με 
αποτέλεσμα την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής 
επάρκειάς τους, οι οποίοι είχαν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από το 
πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI). 

H Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνίστησε στην αναδιάταξη του 
τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα, με σημαντικές κινήσεις 
συγκέντρωσης την τελευταία διετία. Μετά την εξαγορά του 
«υγιούς» τμήματος της ATEbank και της Γενικής Τράπεζας το 2012, 
προχώρησε στην απορρόφηση των ελληνικών εργασιών των τριών 
κυπριακών τραπεζών (kύπρου, Cyprus Popular Bank-CPB και 
Ελληνικής) και την απόκτηση της Millennium Bank κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, η Εθνική Τράπεζα απέκτησε την FBB, 
την Probank και τις συνεταιριστικές Αχαϊκή, Λαμίας, Λέσβου-
Λήμνου, η Eurobank το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τη Νέα 
Proton, και η Alpha την Εμπορική, καθώς και τις καταθέσεις των 
συνεταιριστικών τραπεζών Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και 
Ευβοίας, ενώ εντός του 2014 απέκτησε και τις εργασίες λιανικής 
της Citibank στην Ελλάδα. 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχοντας ολοκληρώσει μια 
πρωτοφανή σε ταχύτητα και εύρος συγκέντρωση, έχει πλέον 
επικεντρωθεί στον λειτουργικό εξορθολογισμό και στην επίτευξη 
συνεργειών, καθώς και στη διαχείριση των σωρευμένων 
προβληματικών απαιτήσεων συνέπεια της κρίσης. Στο πλαίσιο 

αυτό, η ΤτΕ διεξήγαγε το 2013 νέα άσκηση προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων σε όλες τις ελληνικές τράπεζες, ικανοποιώντας 
σχετική δέσμευση του ελληνικού οικονομικού προγράμματος, για 
δεύτερη φορά μετά την αντίστοιχη άσκηση του 2011. Οι 
κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν για το σύνολο των ελληνικών 
τραπεζών εκτιμήθηκαν σε €6,4 δισ. σύμφωνα με το βασικό 
σενάριο, το οποίο ήταν και το δεσμευτικό σενάριο. Η ΤτΕ θεωρεί 
ότι, μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα οικονομικής αβεβαιότητας,
οι εκτιμηθείσες κεφαλαιακές ανάγκες για τον χρονικό ορίζοντα της 
άσκησης (Ιούνιος 2013-Δεκέμβριος 2016) καλύπτονται από 
αποθέματα ασφαλείας, που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην άσκηση, 
και ενέργειες περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών (π.χ. τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, 
την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας, την πώληση 
στοιχείων ενεργητικού κ.λπ.), καθώς και από τα αποθέματα
του ΤΧΣ που ανέρχονται σε €11 δισ. περίπου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε
τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28 Μαρτίου 2014 
για την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως €1.750 εκατ., με 
σκοπό την αποπληρωμή των €750 εκατ. για τις προνομιούχες 
μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, την κάλυψη των κεφαλαιακών 
αναγκών που προσδιορίστηκαν από την ΤτΕ (€425 εκατ. υπό το 
βασικό σενάριο της άσκησης και €757 εκατ. υπό το δυσμενές), 
καθώς και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε με 
εξαιρετική επιτυχία στις αρχές Απριλίου 2014, ισχυροποίησε 
περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, καθιστώντας τη 
μία από τις πλέον κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη 
σύμφωνα με το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, ενώ στα τέλη Μαΐου 
2014 η Τράπεζα προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή των 
προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου.

Ταυτόχρονα, στα μέσα Μαρτίου 2014 η Τράπεζα Πειραιώς 
προχώρησε σε έκδοση ομολόγου κύριου χρέους, μέσω δημόσιας 
προσφοράς στις διεθνείς αγορές, συγκεντρώνοντας συνολικό 
ενδιαφέρον που ξεπέρασε τα €3 δισ. (υπερκάλυψη 6 φορές) και με 
συμμετοχή 240 θεσμικών επενδυτών προερχόμενων από 25 χώρες, 
επιβεβαιώνοντας την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές 
επενδυτικό κοινό. Η έκδοση απέδειξε έμπρακτα την εμπιστοσύνη 
των αγορών στην Τράπεζα Πειραιώς και στις προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας, καθώς αποτέλεσε το πρώτο ομόλογο 
κύριου χρέους ελληνικής τράπεζας που εκδόθηκε από το 2009. 

Σε σχέση με τα βασικά μεγέθη της ελληνικής τραπεζικής αγοράς 
σημειώνεται ότι το σύνολο των δανείων της ελληνικής αγοράς 
κινήθηκε αρνητικά το 2013 (-5%). Αντίθετα, το σύνολο καταθέσεων 
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ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κατά το 2013 εμφάνισε μικρή άνοδο 
2%. Η άνοδος αυτή των καταθέσεων συνοδεύθηκε με ταυτόχρονη 
μείωση της αναχρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από το 
Ευρωσύστημα (ΕΚΤ και ELA) στα €73 δισ. τον Δεκέμβριο 2013 από 
€121 δισ. τον Δεκέμβριο 2012 και €136 δισ. τον Ιούνιο 2012, με 
τάσεις περαιτέρω αποκλιμάκωσης, καθώς έχει επανεκκινήσει η 
δραστηριότητα διατραπεζικού δανεισμού έναντι ενεχύρων 
(ομόλογα EFSF) με αντισυμβαλλόμενους πλην Κεντρικών Τραπεζών, 
ενώ ταυτόχρονα οι συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος 
σταδιακά βελτιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα τέλη Μαΐου 
2014 η χρηματοδότηση μέσω ELA για το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα μηδενίστηκε ενώ μέσω ΕΚΤ μειώθηκε στα €51 δισ.

Εξελίξεις που αφορούν τον Όμιλο
Πειραιώς Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα σημαντικότερα εταιρικά 
γεγονότα για τον Όμιλο Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 2013 ήταν 
τα ακόλουθα:
  τον Ιανουάριο 2013, τοποθετήθηκαν στις 4 συστημικές τράπεζες 
Επιβλέποντες Διαδικασίας Αναδιάρθρωσης (Monitoring Trustees). 
Οι Επιβλέποντες είναι αναγνωρισμένες διεθνείς ελεγκτικές 
εταιρείες ή εταιρείες συμβούλων, τις οποίες ενέκρινε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τις ικανότητές τους, την ανεξαρτησία τους από τις 
τράπεζες και την έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων. Στην 
Τράπεζα Πειραιώς Επίτροπος Εποπτείας ανέλαβε η εταιρεία 
kPMG,

  στις 28 Ιανουαρίου 2013, σε συνέχεια της απόφασης της 
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, 
οριστικοποιήθηκε η εξαγορασθείσα από την Τράπεζα Πειραιώς 
περίμετρος του «υγιούς» τμήματος του υπό ειδική εκκαθάριση 
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η διαφορά μεταξύ των μεταφερόμενων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού ύψους €7,5 δισ. καλύφθηκε από το 
ΤΧΣ με τη μορφή ομολόγων EFSF,

  στις 26 Μαρτίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία 
για την απόκτηση των καταθέσεων, δανείων, προσωπικού και 
καταστημάτων στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της CPB και 
της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και 
καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα, έναντι τιμήματος 
€524 εκατ., 

  στις 23 Απριλίου 2013, η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε μεταξύ άλλων 
την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με έκδοση νέων 
κοινών μετοχών για άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού €8.429 
εκατ., €7.335 εκατ. για κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας 
Πειραιώς, σε συνέχεια κυρίως της εφαρμογής του προγράμματος 
ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), και €1.094 εκατ. 
λόγω των εξαγορών της «υγιούς» ΑΤΕbank (€570 εκατ) και των 
ελληνικών δραστηριοτήτων των 3 κυπριακών τραπεζών στην 
Ελλάδα (€524 εκατ.),

  στις 13 Μαΐου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πρόταση 
επαναγοράς ομολόγων της έναντι μετρητών. Η πρόταση 
αφορούσε τους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και τους 
υβριδικούς τίτλους της Τράπεζας συνολικού ύψους €321 εκατ. Η 
πρόταση είχε στόχο την ενίσχυση της ποιότητας των εποπτικών 
κεφαλαίων του Ομίλου, ενώ η συνολική αποδοχή προσφορών 
ανήλθε στα €66 εκατ., με ενίσχυση των Κύριων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων (Core Tier 1 Capital) της Τράπεζας Πειραιώς κατά €37 
εκατ. προ φόρων,

  στις 29 Μαΐου 2013, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της 
Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, σε συνέχεια των αποφάσεων 
της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
Τράπεζας της 23.4.2013, που εγκρίθηκε και από την από 
23.5.2013 Συνέλευση του Προνομιούχου Μετόχου και των 
σχετικών εξουσιοδοτήσεων που αυτή του παρείχε, έλαβε μεταξύ 
άλλων τις αποφάσεις που σχετίζονταν με την αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου ύψους €8.429 εκατ,

  στις 19 Ιουνίου 2013, ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της εξαγοράς 
του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (100%) της Millennium BCP 
(BCP) στη θυγατρική της στην Ελλάδα Millennium Bank S.A. 
(MBG), μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων. Πριν 
από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η BCP ανακεφαλαιοποίησε 
την MBG με το ποσό των €413 εκατ. Επιπρόσθετα, η BCP 
επένδυσε €400 εκατ. στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 
Ιουνίου 2013 της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω ιδιωτικής 
τοποθέτησης,

  στις 23 Ιουνίου 2013, ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των 
πληροφοριακών συστημάτων της πρώην ΑΤΕbank στο ενιαίο 
περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας 
Πειραιώς,
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  στις 28 Ιουνίου 2013, η Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της 
ΑΜΚ με άντληση κεφαλαίων ποσού €8.429 εκατ., με το αντληθέν 
ποσό από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης να 
ανέρχεται σε €1.444 εκατ., ήτοι 20% της αύξησης 
ανακεφαλαιοποίησης των €7.335 εκατ. Το υπόλοιπο ποσό 
εισφέρθηκε σε είδος (ομόλογα EFSF) από το ΤΧΣ. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 38/2012, σε συνδυασμό 
με την ΠΥΣ 6/2013, το ΤΧΣ εξέδωσε 849.195.130 τίτλους 
παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) στους 
ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση, 

  στις 3 Ιουλίου 2013, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών των 4.958.235.294 νέων, κοινών, άυλων, 
ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, οι οποίες 
εκδόθηκαν ως αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 
της Τράπεζας, με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος, 
καθώς και των 849.195.130 τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων 
κτήσης μετοχών της Τράπεζας (warrants) που εκδόθηκαν και 
χορηγήθηκαν από το ΤΧΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Οι 
τίτλοι αυτοί αποτελούν μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και δεν 
υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβασή τους. Κάθε 
τίτλος ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του να αγοράσει 
4,47577327722 νέες μετοχές κυριότητος του ΤΧΣ (σημειώνεται 
ότι στις 02.01.2014 ασκήθηκαν 603.280 warrants επί μετοχών 
έκδοσης της Τράπεζας και κατοχής του ΤΧΣ, πλήθος που 
αντιστοιχεί σε 2.700.125 κοινές μετοχές, ήτοι το 0,053% επί του 
συνολικού αριθμού κοινών μετοχών, και το αναλογούν ποσό που 
καταβλήθηκε στο ΤΧΣ ανήλθε σε €4.682.016,74),

  στις 14 Ιουλίου 2013, ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των 
πληροφοριακών συστημάτων του πρώην δικτύου καταστημάτων 
της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα, στο ενιαίο περιβάλλον των 
συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς,

  στα μέσα Ιουλίου 2013, το ΤΧΣ προχώρησε σε σύναψη Πλαισίου 
Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement-RFA) με την 
Τράπεζα Πειραιώς, όπως και με τις λοιπές τρεις συστημικές 
τράπεζες, οι οποίες έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το 
Ταμείο. Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε το ειδικό RFA για τις 
τράπεζες στις οποίες το Ταμείο έχει περιορισμένα δικαιώματα 
ψήφου (συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ίση ή άνω του 10%), 
σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010,

  στις 28 Οκτωβρίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την 
πλήρη ενσωμάτωση στα συστήματά της των πληροφοριακών 
συστημάτων των ελληνικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας 
Κύπρου,

  στις 30 Οκτωβρίου 2013, σε συνέχεια της συμμετοχής της BCP 
στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας 
Πειραιώς, η BCP ανακοίνωσε ότι διέθεσε, μέσω ταχείας 

διαδικασίας βιβλίου προσφορών, το σύνολο των μετοχών και 
warrants της Τράπεζας Πειραιώς που κατείχε (235.294.117 
αντιστοίχως). Το βιβλίο προσφορών έκλεισε μέσα σε λίγες ώρες 
με πάνω από 2 φορές υπερκάλυψη,

  τoν Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2013, η Τράπεζα Πειραιώς 
πραγματοποίησε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη διαδικασία 
προκαταβολής των ποσών ενιαίας ενίσχυσης του 2013, συνολικού 
ποσού €1.939 εκατ. με δικαιούχους 660 χιλιάδες αγρότες της 
χώρας,

  στις 17 Νοεμβρίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την 
πλήρη ενσωμάτωση στα συστήματά της των πληροφοριακών 
συστημάτων των ελληνικών δραστηριοτήτων της CPB,

  στις 8 Δεκεμβρίου 2013, ολοκληρώθηκε το έργο της νομικής 
συγχώνευσης και ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων 
της Millennium Bank Ελλάδας στο ενιαίο περιβάλλον των 
συστημάτων πληροφορικής του Ομίλου, ολοκληρώνοντας την 
ένταξη όλων των τραπεζικών δραστηριοτήτων που είχαν 
αποκτηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς (πλην της Γενικής 
Τράπεζας),

  στις 18 Δεκεμβρίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την 
πώληση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της στην ΑTEbank 
Romania A.E. (93,3%) έναντι τιμήματος €10,3 εκατ.

Μεταξύ των στόχων του Ομίλου Πειραιώς για το 2014 είναι  
η απορρόφηση της Γενικής Τράπεζας, η οποία εξαγοράστηκε
τον Δεκέμβριο του 2012 και αρχικά είχε προκριθεί η συνέχιση της 
αυτόνομης λειτουργίας της ως εξειδικευμένης τράπεζας διαχείρισης 
μεγάλων χαρτοφυλακίων προβληματικών απαιτήσεων με όρους 
επενδυτικής τραπεζικής και παροχή σχετικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Η πρόσφατη, όμως, μεταβολή του περιβάλλοντος 
λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, με κύριο 
άξονα τη θέσπιση νέων εποπτικών κανόνων διαχείρισης  
των τραπεζικών προβληματικών χαρτοφυλακίων, δημιούργησε νέες 
συνθήκες στον τομέα αυτόν ιδίως μετά τις πρόσφατες αυξήσεις 
κεφαλαίου που ενίσχυσαν την κεφαλαιακή βάση των συστημικών 
τραπεζών. Οι τράπεζες πλέον οργανώνουν διακριτές κεντρικές  
και οργανωτικά αυτόνομες εσωτερικές μονάδες διαχείρισης  
των καθυστερήσεων στελεχωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό.  
Η αλλαγή αυτή δίνει την ευκαιρία στον Όμιλο Πειραιώς να 
εκμεταλλευτεί τη σοβαρή προετοιμασία που έχει γίνει  
στο επίπεδο της Γενικής Τράπεζας, η οποία με τη συγχώνευση  
θα ενισχύσει περαιτέρω τη μητρική Τράπεζα Πειραιώς με 
τεχνογνωσία διαχείρισης, ειδικά συστήματα και υψηλού επιπέδου 
στελέχωση στον τομέα της διαχείρισης των προβληματικών 
απαιτήσεων.
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Εξέλιξη μεγεθών και αποτελεσμάτων 
ομίλου Πειραιώς 2013
Στα στοιχεία ισολογισμού της 31.12.13 του Ομίλου Πειραιώς, εκτός 
από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της «υγιούς» ΑΤΕbank, 
καθώς και τη Γενική Τράπεζα που ενσωματώθηκαν το 2012, έχουν 
συμπεριληφθεί επιπλέον τα στοιχεία των ελληνικών τραπεζικών 
δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών Κύπρου, CPB και 
Ελληνικής, καθώς και η MBG. Στα στοιχεία αποτελεσμάτων 2013 
αντίστοιχα περιλαμβάνονται οι πρώην κυπριακές τράπεζες με 
συνεισφορά από 16.03.13 έως 31.12.13 και η MBG από 20.06.13 
έως 31.12.13. 

Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου Πειραιώς κατά 
το 2013, το ενεργητικό στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκε 
σε €92,0 δισ. Το σύνολο των καταθέσεων του Ομίλου 
διαμορφώθηκε σε €54,3 δισ. στις 31.12.2013. Οι καταθέσεις του 
Ομίλου στην Ελλάδα ανήλθαν σε €49,7 δισ., αντιπροσωπεύοντας
το 28,5% της εγχώριας αγοράς καταθέσεων. Οι καταθέσεις των 
διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €4,6 δισ. 

Τα δάνεια προ προβλέψεων του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 
διαμορφώθηκαν σε €76,1 δισ. Το σύνολο των δανείων στην Ελλάδα 
διαμορφώθηκε στα €69,1 δισ., εκ των οποίων ποσό €1,9 δισ. 
αφορούσε την εκταμίευση εποχικού δανείου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για 
καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων προς περίπου 660 χιλιάδες 
αγρότες (ποσό που αποπληρώθηκε πλήρως το πρώτο δίμηνο 
2014). Τα δάνεια από τις διεθνείς δραστηριότητες διαμορφώθηκαν 
στα €7,1 δισ. στο τέλος του έτους. Ανά πελατειακή κατηγορία, το 
σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ανήλθε 
στα €50,2 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνολικού 
χαρτοφυλακίου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες στα €25,9 δισ. ή 34% 
επί του συνολικού χαρτοφυλακίου. Το υπόλοιπο των δανείων μετά 
από προβλέψεις διαμορφώθηκε στα €62,4 δισ., με το δείκτη 
δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς να βελτιώνεται 
σημαντικά στο 111% από 115% το 2012 (εξαιρουμένου του 
εποχικού δανείου του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις δύο χρονικές στιγμές).

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το 
σύνολο των δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 36,6% στο 

τέλος Δεκεμβρίου 2013, ενώ στην Ελλάδα ο αντίστοιχος δείκτης 
καθυστερήσεων έφτασε το 37,0% στο τέλος 2013 (εξαιρουμένου 
του εποχικού δανείου του ΟΠΕΚΕΠΕ). Ο δείκτης κάλυψης των 
καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες 
προβλέψεις του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 51% και στην Ελλάδα 
στο 50%. Αξίζει να υπογραμμιστούν τόσο το ιδιαίτερα υψηλό 
επίπεδο του δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς μεικτές 
χορηγήσεις του Ομίλου, το οποίο έφτασε το 18,5% στο τέλος του 
2013 (εξαιρουμένου του δανείου προς ΟΠΕΚΕΠΕ) και το γεγονός ότι 
το 4ο 3μηνο 2013 ήταν το 4ο διαδοχικό 3μηνο αποκλιμάκωσης 
των νέων δανείων σε καθυστέρηση ως ποσοστό των δανείων προ 
προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση, τάση η οποία συνεχίζεται και το 
2014. 

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από τόκους διαμορφώθηκαν σε €1,7 
δισ. το 2013. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν στα €0,3 δισ. 
αντίστοιχα, με το 89% να προέρχεται από εργασίες εμπορικής 
τραπεζικής. Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας διαμορφώθηκαν το 2013 
στα €5,9 δισ., με θετική συμβολή ποσού €3,8 δισ. από αρνητική 
υπεραξία εξαγορών των εγχώριων δραστηριοτήτων των τριών 
κυπριακών δικτύων, της «υγιούς» ATEbank και της MBG.

Τα συνολικά έξοδα λειτουργίας του Ομίλου για το 2013 
διαμορφώθηκαν στα €1,6 δισ. Τα έξοδα περιλαμβάνουν €189 εκατ. 
έκτακτα κόστη λόγω εξαγορών και ενοποιήσεων 
(περιλαμβανομένων €126 εκατ. για πρόγραμμα αποχώρησης 
προσωπικού στην Ελλάδα) και €44 εκατ. λόγω νέας εισφοράς προς 
το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) υπέρ του 
Σκέλους Εξυγίανσης. 

Συνέπεια των ως άνω, η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και 
προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου για το 2013 διαμορφώθηκε 
στα €0,5 δισ. Χωρίς τα έκτακτα έξοδα η επαναλαμβανόμενη προ 
φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου για το 2013 
έφτασε τα €0,7 δισ. Τα αποτελέσματα του 2013 επιβαρύνθηκαν 
από σημαντικές προβλέψεις για δάνεια που ανήλθαν σε €2,2 δισ., 
λόγω της παρατεταμένης ύφεσης στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι 
προβλέψεις αυτές ως ποσοστό των δανείων είναι μειωμένες το 
2013 στο 3,0% έναντι 4,2% το 2012.
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Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1,7 δισ. 
(περιλαμβάνοντας την αρνητική υπεραξία ύψους €3,8 δισ.), ενώ
τα μετά από φόρους αποτελέσματα του Ομίλου για το 2013 που 
αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €2,5 δισ.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 
διαμορφώθηκαν σε €8,5 δισ. Ο συνολικός δείκτης επάρκειας 
κεφαλαίων στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκε στο 14,0%, 
ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I ΕΒΑ) 
διαμορφώθηκε σε 13,9% (πλαίσιο Bασιλείας ΙΙ).

Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου στο τέλος του Δεκεμβρίου 
2013 αριθμούσε 1.449 μονάδες, με 1.037 καταστήματα στην 
Ελλάδα και 412 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το δίκτυο 
καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε το 2013 κατά 317 μονάδες, 
ως αποτέλεσμα του προγράμματος εξορθολογισμού σε συνέχεια 
των εξαγορών. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου στις 31 
Δεκεμβρίου 2013 αριθμούσε 22.509 άτομα, 16.558 στην Ελλάδα 
και 5.952 στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι στο 2ο 6μηνο 2013 
υλοποιήθηκε πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού, στο πλαίσιο 
του οποίου αποχώρησαν από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της 
2.114 άτομα.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου 
αποτελούσαν το 10% του ενεργητικού του, το 28% του δικτύου 
καταστημάτων και το 26% του ανθρώπινου δυναμικού του.

Προοπτικές για το 2014
Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον τραπεζικό κλάδο λόγω 
της παρατεταμένης ύφεσης εξακολουθούν να υφίστανται και 
χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης. Ειδικότερα, το μέγεθος των 
δανείων σε καθυστέρηση έχει διογκωθεί σημαντικά, ωστόσο με την 
επανεκκίνηση της οικονομίας και τη σχετική σύσταση από πλευράς 
τραπεζών εξειδικευμένων μονάδων κεντροποιημένης διαχείρισης 
αυτών, εκτιμάται ότι το πρόβλημα θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά. Στην κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς 
δημιούργησε το Δεκέμβριο 2013 δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις, 
Recovery Banking Unit και Task Force Unit, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση 
σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και σε εφαρμογή των 
επιταγών της ΤτΕ. Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας εγχείρημα 
που ενεργοποιήθηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένου διεθνούς 
συμβούλου και συνιστά πρωτοβουλία που στοχεύει να αποτελέσει 
ουσιαστική πηγή προστιθέμενης αξίας για την Τράπεζα την επόμενη 
περίοδο. 

H Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνίστησε στην αναδιάταξη του 
τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην 
ευστάθεια και τη θωράκισή του. Με σχέδιο και υπευθυνότητα 
συμμετείχε στις εξελίξεις που οδήγησαν στην ένταξη 6 τραπεζών 
στον Όμιλο Πειραιώς. Οι εξαγορές αυτές μετέβαλαν καθοριστικά 
τη θέση της Τράπεζας Πειραιώς στο νέο τραπεζικό τοπίο. Από τη 
νέα της θέση, η Τράπεζα αντιμετωπίζει με ευθύνη τις προκλήσεις 
του 2014 και θέτει νέες προτεραιότητες, με σημαντικότερες αυτών 
την αποτελεσματικότερη δυνατή διαχείριση των δανείων σε 
καθυστέρηση με καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία, τη διεύρυνση 
των οργανικών πηγών κερδοφορίας, τη βελτίωση του κόστους 
λειτουργίας, την περαιτέρω ομοιογενοποίηση συστημάτων, 
διαδικασιών και επιχειρηματικής κουλτούρας σε συνέχεια των 
πρόσφατων ενοποιήσεων δραστηριοτήτων και τη διατήρηση και 
επαύξηση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών. 

Επιπρόσθετα, η επίτευξη των εκτιμώμενων σημαντικών συνεργειών 
από τις εξαγορές είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση  
των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ήδη έχει διασφαλιστεί  
με δράσεις της Τράπεζας η επίτευξη ποσοστού άνω των 2/3 των 
συνεργειών αυτών. 

Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει την προσπάθεια αναδιάρθρωσης 
και ανάτασης της ελληνικής οικονομίας προς μια νέα διατηρήσιμη 
μορφή ανάπτυξης που αυξάνει καθοριστικά την προστιθέμενη αξία 
στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει 
πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και της 
αγροτικής επιχειρηματικότητας. 

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2014 και η αποπληρωμή των 
προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου συνιστούν βασικά 
προαπαιτούμενα στην πορεία της επιδιωκόμενης αύξησης της 
συμμετοχής των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, 
καθώς και της επανάκτησης της δυνατότητας μελλοντικής 
διανομής μερισμάτων, τα οποία αποτελούν κεντρικούς 
στρατηγικούς στόχους, μαζί με τη μέγιστη δυνατή συμβολή στην 
προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.

Μιχάλης Σάλλας
Πρόεδρος δΣ
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διεθνής οικονομία
Με ταχύτερο ρυθμό αναμένεται να αναπτυχθεί η παγκόσμια οικονομία κατά τη διάρκεια του 2014, λόγω κυρίως της βελτίωσης που 
αναμένεται στην Ευρωζώνη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιο αναλυτικά, ο ρυθμός ανάπτυξης στην οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται να 
σημειώσει μικρή επιβράδυνση, από το 1,9% του 2013 στο 1,8% το 2014, εξαιτίας των σοβαρών επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τις πολύ 
κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου διμήνου του 2014. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη αναμένεται ανάκαμψη 
της οικονομίας με ρυθμό 1,1%, ύστερα από δύο διαδοχικά έτη ύφεσης. Ο πληθωρισμός αναμένεται να εξακολουθήσει να διαμορφώνεται 
κατά τη διάρκεια του 2014 χαμηλότερα έναντι του στόχου των Κεντρικών Τραπεζών, ενώ το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί από 
το 6,7% (στοιχεία Δεκεμβρίου 2013) στις ΗΠΑ και το 11,8% (στοιχεία Δεκεμβρίου 2013) στην Ευρωζώνη. 

Οι ενέργειες των Κεντρικών Τραπεζών διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τις οικονομικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2014.
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) συνεχίζει να μειώνει σταδιακά το μέγεθος του προγράμματος της ποσοτικής διευκόλυνσης 
(QE) έως τον τερματισμό του, που αναμένεται έως το τέλος του 2014, ενώ κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2015 αναμένεται η 
αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου. Aντίθετα, η ΕΚΤ προβαίνει σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της, μειώνοντας 
τα παρεμβατικά επιτόκιά της σε πολύ χαμηλό επίπεδο και επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να τα διατηρήσει για μακρύ χρονικό 
διάστημα. Επιπλέον, θα πραγματοποιήσει ενέργειες πολύ μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTROs), στοχεύοντας στην τόνωση της 
χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα κατά €400 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2014 και κατά €1 τρισ. έως το τέλος του α’ εξαμήνου του 
2016. Παράλληλα, η έναρξη της λειτουργίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και η προώθηση 
άλλων αποφάσεων - ενεργειών που θα συμβάλουν στην πληρέστερη ενοποίηση της Ευρωζώνης αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.   
         

Ελληνική οικονομία
Το 2013 αποτέλεσε έτος σημαντικών εξελίξεων σε πολλά πεδία, μεταξύ των οποίων η δημοσιονομική προσαρμογή, η πορεία των 
μεταρρυθμίσεων και η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Η οικονομία παρέμεινε σε τροχιά ύφεσης ωστόσο ηπιότερη σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 3,9%. Παράλληλα, το 2013 το ποσοστό 
ανεργίας ανήλθε στο 27,5% του εργατικού δυναμικού και ο πληθωρισμός κατέγραψε μετά από πολλά χρόνια αρνητικό πρόσημο, καθώς ο 
δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά 0,9% έναντι αύξησης 1,5% το 2012. Τέλος, σημαντική βελτίωση παρουσίασε το ισοζύγιο 
πληρωμών το 2013 καθώς παρουσίασε πλεόνασμα €1,4 δισ., βελτιωμένο κατά €6 δισ. σε σχέση με το 2012. 
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Το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι από τα τέλη του 2012 και τις αρχές του 2013 έχουμε περάσει σε μια περίοδο συνεχούς ανάσχεσης 
της υφεσιακής πορείας της οικονομίας. Ταυτόχρονα η αρνητική επίδραση της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής βαίνει μειούμενη. Η 
μεταβολή αυτή αντικατοπτρίζεται και στη βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών (ο δείκτης οικονομικού κλίματος ανήλθε το 2013 στις 
90,8 μονάδες από 80,3 μονάδες το 2012) αλλά και στις μετοχικές και ομολογιακές αξίες. Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι μετά 
την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013 και την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κάποιοι βαθμοί 
ελευθερίας αρχίζουν και επανέρχονται στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, γεγονός που θα συμβάλει προς την επάνοδο στην ανάπτυξη.

Το 2014 σύμφωνα με τις προβλέψεις η ύφεση θα τερματιστεί, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις για ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 0,6%. Σε 
γενικές γραμμές η σύνθεση της οικονομικής δραστηριότητας δεν πρόκειται να αλλάξει αλλά θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι ρυθμοί 
συρρίκνωσης της εσωτερικής ζήτησης. Η ιδιωτική και η δημόσια κατανάλωση θα κινηθούν πτωτικά αλλά με μειούμενο ρυθμό και η πτώση 
τους θα αντισταθμιστεί εν μέρει από τη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου και των επενδύσεων (Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου 
Κεφαλαίου). Αναφορικά με τη δημοσιονομική πολιτική, παρά το γεγονός ότι και το 2014 θα παραμείνει περιοριστική, η αρνητική επίδραση 
των φορολογικών μέτρων θα είναι μικρότερης έντασης. Επιπλέον, η επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών αξόνων και η αυξημένη 
χρηματοδότηση από ελληνικές τράπεζες και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα δώσει ώθηση στη δημόσια επενδυτική 
δραστηριότητα, ενώ σημαντική θετική επίδραση θα έχει και η υλοποίηση σειράς δράσεων για την τόνωση της απασχόλησης που θα 
βοηθήσει στην ανάσχεση της ανοδικής πορείας του ποσοστού ανεργίας. 

Η προσπάθεια αλλαγής του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας προχωρά. Η θετική δυναμική και η συνέχιση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, τη συμφωνία με τους εκπροσώπους των ΕΕ/ΕΚΤ/
ΔΝΤ για τον τρόπο εξάλειψης του δημοσιονομικού κενού και βεβαίως την πρόοδο των συζητήσεων και τη λύση που θα προκριθεί αναφορικά 
με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους εκτιμάται ότι θα συμβάλουν σημαντικά στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

νοτιοανατολική Ευρώπη
Οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το 2013 κατάφεραν να επανέλθουν σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης, εντούτοις τα επίπεδα του 
πραγματικού ΑΕΠ παρέμειναν περιορισμένα και χαμηλότερα από το μακροχρόνιο μέσο όρο. Βασική αιτία της σταδιακής ανάπτυξης το 
προηγούμενο έτος ήταν η προσπάθεια των χωρών να επαναπροσδιορίσουν τα μοντέλα ανάπτυξης τα οποία είχαν εδραιωθεί κατά την 
προηγούμενη δεκαετία - με έμφαση στις επενδύσεις και στον τραπεζικό τομέα - καθώς επίσης και η αποδυναμωμένη ζήτηση σε Ευρώπη και 
Αμερική. Εντός του 2013, χώρες όπως οι Σερβία, Ρουμανία και Βουλγαρία ξεκίνησαν νέο κύκλο παραγωγής στη βιομηχανία με έμφαση στην 
εξαγωγική δραστηριότητα, προσδίδοντας σταθερότητα στην οικονομία και προσελκύοντας νέες επενδύσεις στις χώρες αυτές. Κύριος 
σύμμαχος για την οικονομική σταθερότητα ήταν τα χαμηλά επίπεδα του πληθωρισμού, εξαιτίας των μειωμένων διεθνών τιμών των 
εμπορευμάτων, γεγονός που επέτρεψε στις Κεντρικές Τράπεζες να προχωρήσουν σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, με σκοπό την 
τόνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, το 2013 αποτέλεσε χρονιά περαιτέρω διόρθωσης των δημοσιονομικών 
ανισορροπιών, παρότι σε κάποιες χώρες το 2013 ήταν εκλογική χρονιά με συνεπακόλουθη αύξηση των δημόσιων δαπανών. 

Εντούτοις, η επιτυχής διεξαγωγή των εκλογών στην Αλβανία τον Ιούνιο σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τη χώρα με περαιτέρω εξωστρέφεια 
και βελτίωση των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών. Στην Αίγυπτο, το στρατιωτικό πραξικόπημα κατά του πρώτου εκλεγμένου προέδρου της 
Αιγύπτου και η σημαντική καθυστέρηση των αρχών στον τρόπο χρηματοδότησης των διδύμων ελλειμμάτων προκάλεσε έντονη 
μακροοικονομική ανισορροπία, αλλά η χρηματοδότηση από τις υπόλοιπες Αραβικές χώρες στα τέλη του 2013 επανέφερε τη σταθερότητα. 

Στην περίπτωση της Κύπρου, η ένταξη της χώρας στο Μνημόνιο Συναντίληψης και το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης από το ΔΝΤ και την 
ΕΕ, καθώς όμως και η άμεση ανταπόκριση των αρχών στις αναγκαίες δημοσιονομικές και χρηματοπιστωτικές μεταρρυθμίσεις περιόρισαν το 
κλίμα αβεβαιότητας.

Για το 2014, εκτιμάται ότι οι χώρες της ΝΑΕ θα αποκτήσουν περαιτέρω δυναμική, καθώς οι έντονες μακροοικονομικές ανισορροπίες της 
τελευταίας δεκαετίας έχουν περιοριστεί, δίνοντας τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική 
τονώνοντας την οικονομική δραστηριότητα. Οι εξαγωγές αναμένεται να παραμείνουν ο βασικός άξονας της οικονομικής ανάπτυξης για τις 
χώρες αυτές, ενώ η μέχρι τώρα υποτονική εγχώρια δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει εντός του έτους.
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Ο Όμιλος Πειραιώς επιδιώκει να συνεισφέρει ενεργά στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, με τη στήριξη φερέγγυων επενδυτικών 
σχεδίων και την παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της κεφαλαιακής της ενίσχυσης το 2013 και το 2014 και σε συνέχεια της επέκτασης της παρουσίας της μέσω 6 
εξαγορών τα δύο τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί ως πιστωτικό ίδρυμα με ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά και ισχυρή 
κεφαλαιακή βάση. Παράλληλα, η Πειραιώς διατηρεί το χαρακτήρα της ως Τράπεζας που επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών προς τις 
μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου Πειραιώς είναι:
  να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά σε όρους μεριδίων αγοράς δανείων και καταθέσεων, 
  να συνεχίσει να αποτελεί τράπεζα πρώτης επιλογής για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και μία από τις κυριότερες τράπεζες συνεργασίας για 
τους ιδιώτες,

  να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες, με έμφαση στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και την καινοτομία, 
επιδιώκοντας ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση σε επιμέρους πελατειακές κατηγορίες και περαιτέρω ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων,

  να συνεχίσει να πρωτοπορεί σε αναδυόμενους τομείς τραπεζικής, όπως η αγροτική, η πράσινη και η ηλεκτρονική τραπεζική,
  να διαχειριστεί τις διεθνείς δραστηριότητές του έτσι ώστε να είναι επικεντρωμένες στις σημαντικότερες αγορές και ταυτόχρονα 
αυτοχρηματοδοτούμενες, κερδοφόρες και κεφαλαιακά ανεξάρτητες,

  να επιτύχει τις αναμενόμενες συνέργειες κόστους και εσόδων ύψους €550 εκατ. ετησίως από τις εξαγορές της περιόδου 2012-2013, 
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  να διατηρήσει τη σημαντική θέση του στον τομέα των τεχνολογικών εξελίξεων και των τραπεζικών υποδομών,
  να συνεχίσει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους του, αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας πλήρως τις 
δυνατότητές τους και εξασφαλίζοντας τη δέσμευσή τους για την επίτευξη εξαιρετικών επιδόσεων,

  να συμβάλλει σε ένα μοντέλο διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης συνδυάζοντας κερδοφορία με εταιρική υπευθυνότητα.

Σε χρηματοοικονομικούς όρους, οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι του Ομίλου είναι να επιτύχει:
  επίπεδο καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου πάνω από 320 μονάδες βάσης (επί των μέσων στοιχείων ενεργητικού εξαιρουμένων των 
ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας-EFSF),

  δείκτη κόστους προς έσοδα της τάξης του 40%, 
  δείκτη δανείων προς καταθέσεις χαμηλότερο του 110% και καθαρή χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα επί του ενεργητικού χαμηλότερη 
του 10%, 

  απόδοση ενεργητικού της τάξης των 140 μονάδων βάσης περίπου (επί των μέσων στοιχείων ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων 
του EFSF).





Ε Π Ι Σ Κο Π η Σ η
Χ ρ η μ αΤ Ι Σ Τ η ρ Ι α Κ ώ ν
Κ α Ι  α λ λ ώ ν  α γ ο ρ ώ ν
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Το 2013 αποτέλεσε μια πολύ θετική χρονιά για τα χρηματιστήρια, λόγω κυρίως της ακολουθούμενης χαλαρής νομισματικής πολιτικής των 
μεγάλων κεντρικών τραπεζών, οι οποίες παρείχαν μεγάλα ποσά ρευστότητας. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 30%, ο Euro Stoxx 50 κατά 18%, 
ο Nikkei κατά 57% και ο δείκτης MSCI World κατά 24%, ενώ ο επιμέρους δείκτης MSCI των Αναδυόμενων υποχώρησε κατά 5%. Στην Ελλάδα, 
ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ ενισχύθηκε κατά 28%, παρότι ο επιμέρους δείκτης του τραπεζικού τομέα υποχώρησε κατά 21%.

Παράλληλα, αύξηση σημειώθηκε στην απόδοση των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ (κατά 125 μβ στη δεκαετή περίοδο) και της Γερμανίας 
(κατά 60 μβ). Αντίθετα, η απόδοση των κρατικών ομολόγων της περιφέρειας της Ευρωζώνης μειώθηκε περαιτέρω, λόγω κυρίως της 
εξομάλυνσης της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης και της συνέχισης της προσπάθειας για τη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών. 
Συγκεκριμένα, η απόδοση των κρατικών ομολόγων της δεκαετούς διάρκειας μειώθηκε στην Ιταλία κατά 40 μβ (ύστερα από τη μεγάλη 
υποχώρηση κατά 260 μβ το 2012), στην Ισπανία κατά 110 μβ και στην Ελλάδα κατά 340 μβ.

Η διαφορά στην απόδοση μεταξύ εταιρικών και κρατικών ομολόγων μειώθηκε κατά 40 μβ. Η απόδοση των εταιρικών ομολόγων επενδυτικής 
διαβάθμισης αυξήθηκε κατά μόλις 10 μβ, απορροφώντας σε μεγάλο βαθμό την άνοδο της βάσης σύγκρισης (γερμανικά κρατικά ομόλογα). Η 
διαφορά στην απόδοση μεταξύ των κρατικών και εταιρικών ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης διαμορφώθηκε στο τέλος του 2013 πλησίον 
των προ κρίσης επιπέδων του 2007. Επιπλέον, η απόδοση των εταιρικών ομολόγων υψηλής απόδοσης μειώθηκε κατά 150 μβ κατά τη 
διάρκεια του 2013.

Ε Π Ι Σ ΚΟ Π Η Σ Η  Χ Ρ Η Μ ΑΤ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ω Ν 
Κ Α Ι  Α Λ Λ Ω Ν  Α ΓΟ Ρ Ω Ν
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Τόσο το ευρώ όσο και το δολάριο ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013, παρά τη συνέχιση της χαλαρής νομισματικής πολιτικής από τη 
FED και την υιοθέτηση περαιτέρω χαλάρωσης από την ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, σε σταθμισμένους όρους εμπορίου, το δολάριο ενισχύθηκε κατά 
4,5% και το ευρώ κατά 7,5%. Πιο αναλυτικά, το ευρώ ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου κατά 4,1% και κατά 1,7% έναντι του ελβετικού 
φράγκου. Η υιοθέτηση της υπερβολικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας (με στόχο τη δραστική 
αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού) οδήγησε στη σημαντική διολίσθηση του γεν (κατά 26% έναντι του ευρώ και κατά 21% έναντι του 
δολαρίου).
  
Μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 στις αγορές ήταν η σημαντική υποχώρηση κατά 28% 
της τιμής του χρυσού. Στο πετρέλαιο, η μεταβολή της τιμής δεν ήταν αξιοσημείωτη, καθώς το Brent μειώθηκε κατά μόλις 1%, ενώ το West 
Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 7%. Η τιμή του δείκτη S&P GSCI που αντιπροσωπεύει το σύνολο των εμπορευμάτων μειώθηκε κατά 2,2%, 
ενώ ενδιαφέρουσα εξέλιξη ήταν ο υπερτριπλασιασμός του ναυτιλιακού δείκτη Baltic Dry Index (από τις 700 στις 2.280 μονάδες).

Η πολιτική που θα ακολουθηθεί από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τις εξελίξεις στις αγορές το 2014. Η 
FED θα πραγματοποιήσει σταδιακή περικοπή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της αμερικανικής 
οικονομίας (και κατ’ επέκταση του συνόλου της παγκόσμιας οικονομίας) αναμένεται να επιταχυνθεί. Η ΕΚΤ και η Κεντρική Τράπεζα της 
Ιαπωνίας θα συνεχίσουν τη χαλαρή νομισματική πολιτική, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί η λήψη μέτρων περαιτέρω χαλάρωσης, εφόσον ο 
πληθωρισμός εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Επιπλέον, ο βαθμός της δημοσιονομικής προσαρμογής σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ θα είναι ηπιότερος. Όμως, οι επιπτώσεις από την αναστροφή 
της νομισματικής πολιτικής της FED, το ενδεχόμενο της έντονης ευρωσκεπτικιστικής διάθεσης στις ευρωεκλογές, η πιθανότητα της πολιτικής 
αστάθειας στις περιφερειακές χώρες-μέλη της Ευρωζώνης και οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις σε αρκετές αναδυόμενες 
οικονομίες μπορούν να προκαλέσουν αυξημένο κίνδυνο και αβεβαιότητα στις αγορές.





α ν α λύ Σ η
Χ ρ η μ αΤ ο ο Ι Κο ν ο μ Ι Κ ώ ν
Σ Τ ο Ι Χ Ε Ι ώ ν  ο μ Ι λ ο ύ
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Εξέλιξη μεγεθών ομίλου 
Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 ανήλθε σε €92.010 εκατ. αυξημένο έναντι της 31.12.12 (€70.408 εκατ.). Το 
2013 ενσωματώθηκαν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των ελληνικών δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών (Κύπρου, Cyprus 
Popular Bank, Ελληνική) και αυτών της Millennium Bank ΑΕ. 

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκαν σε €76.114 εκατ., ενσωματώνοντας το εποχικό 
δάνειο €1,9 δισ. του ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων σε περίπου 660 χιλ. αγρότες, που αποπληρώθηκε στις αρχές 
Φεβρουαρίου 2014. Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €69.063 εκατ. και στο εξωτερικό στα €7.050 εκατ. Οι καταθέσεις του 
Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκαν σε €54.279 εκατ., εκ των οποίων οι καταθέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 
€49.650 εκατ. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα κατέχει την 1η θέση στον ελληνικό τραπεζικό χώρο με μερίδιο αγοράς καταθέσεων 29%, το οποίο 
παρέμεινε σταθερό μέσα στο 2013. Η καθαρή θέση του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 ανήλθε στα €8.543 εκατ.

Ανά πελατειακή κατηγορία, το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 ανήλθε στα €50.167 
εκατ., ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες σε €25.946 εκατ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 66% του συνόλου των δανείων του Ομίλου, 
ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 34% (24% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά). Με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2013, το μερίδιο αγοράς 
δανείων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα ανέρχεται σε 30%. Το υπόλοιπο των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στα 
€62.366 εκατ., με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς να βελτιώνεται στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 σημαντικά στο 111% 
από 115% στο τέλος του 2012 (εξαιρώντας το εποχικό δάνειο του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Η χρηματοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του Ευρωσυστήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν μειωμένη σημαντικά από την αρχή του 
έτους. Ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού βρισκόταν ήδη στο 12%, διευκολύνοντας έτσι την επίτευξη του στόχου για απόκτηση 
αυτονομίας στη χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν χρηματοδοτείται πλέον μέσω του έκτακτου μηχανισμού ELA.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου κινήθηκε ανοδικά και διαμορφώθηκε στο 
36,6% των συνολικών δανείων (εξαιρώντας το δάνειο στον ΟΠΕΚΕΠΕ) στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης, 

Α Ν Α ΛΥ Σ Η  Χ Ρ Η Μ ΑΤΟ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν 
Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Ω Ν  Ο Μ Ι Λ Ο Υ
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παρότι επιβραδυνόμενης, ύφεσης της οικονομίας και της απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Στην Ελλάδα ο αντίστοιχος δείκτης 
δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών έφτασε το 37%. Αξίζει να επισημανθεί η αποκλιμάκωση του σχηματισμού νέων 
καθυστερήσεων ανά τρίμηνο στη διάρκεια του 2013, προερχόμενη τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η κάλυψη των δανείων 
σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από τις συσσωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε στο 51% στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. Ανά γεωγραφική 
περιοχή ο σχετικός δείκτης ανήλθε στο τέλος του 2013 στο 50% στην Ελλάδα και 55% στο εξωτερικό. Εάν προστεθούν και τα ενσώματα 
καλύμματα και οι εγγυήσεις, η κάλυψη ανέρχεται στο 125%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων (εξαιρώντας 
το δάνειο στον ΟΠΕΚΕΠΕ) στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 18,5% (21,1% χωρίς ΟΠΕΚΕΠΕ για τα 
επιχειρηματικά), όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ελληνική αγορά διαμορφώθηκε σε 14,5% στο τέλος του 2013.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, η Τράπεζα 
Πειραιώς δημιούργησε δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις: Recovery Banking Unit και Task Force Unit. Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας 
εγχείρημα που στοχεύει στην ύπαρξη αποκλειστικής ομάδας διαχείρισης, στην καλύτερη τμηματοποίηση, στην εισαγωγή τυποποιημένων/
εξειδικευμένων λύσεων ανάλογα με το στάδιο του κάθε δανείου και στην εφαρμογή στοχευμένων δεικτών αποδοτικότητας (kPIs) και 
αναφορών διοικητικής πληροφόρησης για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των εν λόγω δανείων. Εκτιμάται ότι το όλο έργο θα 
αποτελέσει ουσιαστική πηγή προστιθέμενης αξίας για την Τράπεζα τα επόμενα χρόνια.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου κατά Βασιλεία ΙΙ διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 σε 14,0% και ο 
δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (EBA Core Tier-1) σε 13,9%. 

Το καλοκαίρι του 2013, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με άντληση κεφαλαίων ποσού €8.429 εκατ., με 
το αντληθέν ποσό από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης να ανέρχεται σε €1.444 εκατ., ήτοι 19,68% της αύξησης 
ανακεφαλαιοποίησης των €7.335 εκατ. Το υπόλοιπο ποσό εισφέρθηκε σε είδος (ομόλογα EFSF) από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ).

ΠΟΣΑ ΣΕ € ΕΚΑΤ. 31.12.13 31.12.12

δανΕΙα Προ ΠροβλΕψΕών ανα ΚαΤηγορΙα

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 50.167 32.579

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ 25.946 17.994

Σύνολο δανΕΙών 76.114 50.573

ΕΛΛΑΔΑ 69.063 43.235

ΔΙΕΘΝΩΣ 7.050 7.338

ΚαΤαθΕΣΕΙΣ ανα ΚαΤηγορΙα

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΟψΕΩΣ 22.208 17.117

ΤΑΚΤΗΣ ΛΗΞΗΣ 32.072 19.854

Σύνολο ΚαΤαθΕΣΕών 54.279 36.971

ΕΛΛΑΔΑ 49.650 32.413

ΔΙΕΘΝΩΣ 4.629 4.559

Σημ.: Τα στοιχεία 2013 δεν είναι συγκρίσιμα με του 2012 λόγω των εξαγορών του 2013 (κυπριακά δίκτυα στην Ελλάδα και Millennium Bank).
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Εξέλιξη αποτελεσμάτων ομίλου
Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου για το 2013 διαμορφώθηκαν σε €2.135 εκατ. (χωρίς την αρνητική υπεραξία των εγχώριων 
δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank και της Millennium Bank Ελλάδας ύψους €3.810 εκατ.), ενώ τα καθαρά έσοδα από 
τόκους, που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος αυτών, διαμορφώθηκαν σε €1.662 εκατ. Το καθαρό έντοκο αποτέλεσμα σταδιακά 
επωφελείται από την εξομάλυνση του αυξημένου κόστους άντλησης ρευστότητας, καθώς το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων στην 
Ελλάδα αποκλιμακώνεται σημαντικά, λόγω της σταδιακής σταθεροποίησης της οικονομίας και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των 
καταθετών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Δεκέμβριο του 2013 το μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων 
της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκε σε 3,05% έναντι 4,58% ένα χρόνο πριν.

Επιπλέον, η ελαχιστοποίηση χρήσης του μηχανισμού ELA από τις αρχές του 2013 είχε θετική επίδραση στα καθαρά έντοκα έσοδα του 
Ομίλου στη διάρκεια του έτους, καθώς τα καθαρά αποτελέσματα από τόκους επιβαρύνθηκαν σημαντικά λιγότερο έναντι του 2012 (€62 εκατ. 
από €409 εκατ. το 2012, ως πρόσθετο έξοδο έναντι του επιτοκίου ΕΚΤ). Τα ανωτέρω είχαν ως συνέπεια το καθαρό έντοκο αποτέλεσμα κατά 
το 4ο τρίμηνο του 2013 να διαμορφωθεί σε €475 εκατ. ενισχυμένο 5% έναντι του προηγουμένου και 13% έναντι του 2ου τριμήνου του 
2013.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €287 εκατ. το 2013, ενώ στο 4ο τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε €91 εκατ. από €74 εκατ. το 3ο 
τρίμηνο 2013. Οι προμήθειες εμπορικής τραπεζικής ανήλθαν σε €256 εκατ. αποτελώντας το 89% του συνόλου. Τα καθαρά έσοδα 
προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €237 εκατ, ενώ οι προμήθειες του εξωτερικού σε €50 εκατ. 

Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν σε €1.637 εκατ. το 2013. Ποσοστό 54% αφορά δαπάνες προσωπικού (€885 εκατ), το 38% έξοδα 
διοίκησης (€626 εκατ.) και το 8% αποσβέσεις και λοιπά έξοδα (€127 εκατ). Το κόστος λειτουργίας του 2013 επιβαρύνθηκε με €233 εκατ. 
έκτακτα έξοδα ενοποίησης για τις δραστηριότητες που αποκτήθηκαν το διάστημα Ιουλίου 2012-Ιουνίου 2013, εκ των οποίων €126 εκατ. για 
το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Χωρίς αυτά, το κόστος λειτουργίας του Ομίλου το 2013 διαμορφώθηκε στα €1.404 εκατ.

Να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα και της επίτευξης συνεργειών κόστους, διεκόπη η 
λειτουργία 317 καταστημάτων το 2013. Επίσης, η Τράπεζα ολοκλήρωσε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης στο οποίο συμμετείχαν 2.114 
άτομα, γεγονός που θα έχει ετήσιο όφελος μείωσης δαπανών προσωπικού €96 εκατ. από το 2014. Στο τέλος του 2013, το δίκτυο 
καταστημάτων αριθμούσε 1.449 μονάδες, με 1.037 καταστήματα στην Ελλάδα και 412 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό, 
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αποχώρησης στην Ελλάδα, διαμορφώθηκε σε 22.509 άτομα, 16.558 σε εγχώριες και 5.952 σε 
διεθνείς δραστηριότητες.

Η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 2013 σε €498 εκατ. (χωρίς το όφελος της 
αρνητικής υπεραξίας ύψους €3.810 εκατ). Χωρίς τα έκτακτα έξοδα ενοποίησης ύψους €233 εκατ, η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και 
προβλέψεων κερδοφορία διαμορφώνεται σε €731 εκατ. για το έτος.

Οι προβλέψεις για δάνεια ανήλθαν σε €2.218 εκατ, παρουσιάζοντας μείωση στο 3,0% ως ποσοστό των δανείων, έναντι 4,2% το 2012 
(χωρίς το δάνειο στον ΟΠΕΚΕΠΕ). Το ποσό αυτό αναλύεται σε €1.912 εκατ. για τα δάνεια στην Ελλάδα και σε €305 εκατ. για τις 
δραστηριότητες εξωτερικού. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις ύψους €314 εκατ. που αφορούν 
απομείωση αξίας παγίων και άλλων στοιχείων, χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών απαιτήσεων.
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Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν 
σε €2.532 εκατ, συμπεριλαμβάνοντας την αρνητική υπεραξία από τις εξαγορές, συνολικού ύψους €3.810 εκατ.

Στη χρήση 2013 στα αποτελέσματα από διακοπτόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των εταιρειών ATE Ασφαλιστική 
ΑΕ και ΑΤΕ Insurance Romania S.A. για τις οποίες η διαδικασία πώλησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη χρήση 2012 περιλαμβάνονται τα 
αποτελέσματα των εταιρειών ATE Ασφαλιστική ΑΕ και ΑΤΕ Insurance Romania SA, καθώς και τα αποτελέσματα της Marathon Banking 
Corporation για την περίοδο 1/1-30/9/2012 (ημερομηνία πώλησής της).





δ ρα Σ Τ η ρ Ι O Τ η Τ Ε Σ
Σ Τ η ν  Ε λ λ A δ α
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Ο Όμιλος Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος σε όρους ενεργητικού, δανείων και καταθέσεων στην Ελλάδα διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και πιστοδοτήσεων σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, µε ετήσιο κύκλο εργασιών από €2,5 εκατ. 
έως €100 εκατ., ενώ επικεντρώνεται κυρίως στις μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Τράπεζα είναι από τους κύριους παρόχους τραπεζικών 
υπηρεσιών σε ιδιώτες και ένας από τους κύριους συμβούλους υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και ναυτιλιακής τραπεζικής στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο Όμιλος κατέχει πρωταγωνιστική θέση στις εφαρμογές και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και στη χρηματοδότηση φιλικών προς το περιβάλλον έργων (Green Banking), καθώς επίσης στη 
χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα με προϊόντα και υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει συμμετάσχει από την πρώτη στιγμή στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ως βασικός 
πυλώνας. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το «υγιές» τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος 
(επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού), αναβαθμίζοντας 
σημαντικά τη θέση και την παρουσία του Ομίλου στις τραπεζικές 
εργασίες στην Ελλάδα, ενώ στο τέλος της ίδιας χρονιάς απέκτησε 
τη Γενική Τράπεζα. Τον Μάρτιο του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς 
απέκτησε τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα της 
Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής 
Τράπεζας και τον Απρίλιο υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση 
της Millennium Bank στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε τον 
Ιούνιο 2013 με τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων. 

Η πλειονότητα των τραπεζικών εργασιών παρέχεται στην ελληνική 
αγορά και περιλαμβάνει λιανική, εμπορική και επενδυτική 

6 πετυχημένες ενοποιήσεις τους 
τελευταίους μήνες του 2013, 
ολοκλήρωση 6 μήνες νωρίτερα από 
το αρχικό χρονοδιάγραμμα

Δ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι OΤ Η Τ Ε Σ
Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ A Δ Α
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τραπεζική, καθώς και διαχείριση κεφαλαίων. Στο τέλος του 
Δεκεμβρίου 2013, περίπου το 90% του συνολικού ενεργητικού του 
Ομίλου αποτελείτο από εγχώρια τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία. 
Οι εγχώριες δραστηριότητες αντιπροσώπευαν το 81% των 
συνολικών καθαρών εσόδων του για το οικονομικό έτος που έληξε 
στις 31.12.2013. Το 91% των δανείων του Ομίλου και των 
προκαταβολών σε πελάτες αφορούσαν δανειολήπτες στην εγχώρια 
αγορά. 

Η δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς εξακολουθεί να 
παρουσιάζει ευρεία διασπορά στους διάφορους κλάδους της 
οικονομίας, ενώ η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο είναι σε σημαντικό 
βαθμό καλυμμένη με καλύμματα και εξασφαλίσεις.

Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική απόδοση του 2013, τα δάνεια 
προ προβλέψεων της Τράπεζας Πειραιώς και των θυγατρικών της 
στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €69,1 δισ. εκ των οποίων ποσό 
€1,9 δισ., που σήμερα έχει αποπληρωθεί αφορούσε την εκταμίευση 
εποχικού δανείου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για καταβολή κοινοτικών 
ενισχύσεων προς περίπου 660 χιλιάδες αγρότες. Το επιχειρηματικό 
χαρτοφυλάκιο αποτελεί το 65% του συνολικού χαρτοφυλακίου, 
ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 35%. Στην Ελλάδα ο δείκτης 
δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των 
δανείων έφτασε το 37% στο τέλος του 2013 (χωρίς το εποχικό 
δάνειο του ΟΠΕΚΕΠΕ) από 23% στο τέλος του 2012. Σημειώνεται 
ότι ο δείκτης καθυστερήσεων της ελληνικής αγοράς στο τέλος του 2013 διαμορφώθηκε στο 31,9%. 

Η οικονομική ύφεση, οι αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις των καταθετών, η αναμενόμενη περαιτέρω υποχώρηση της οικονομικής 
δραστηριότητας και του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και η αβεβαιότητα είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία των 
καταθέσεων των επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Οι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς στην Ελλάδα, διαμορφώθηκαν στα €49,7 εκατ. 
αντιπροσωπεύοντας το 28,5% της εγχώριας αγοράς καταθέσεων στο τέλος του 2013. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα κατέχει την 1η θέση στον 
ελληνικό τραπεζικό χώρο με βάση το μερίδιο αγοράς καταθέσεων, το οποίο παρέμεινε σταθερό σε όλη τη διάρκεια του 2013.

6
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ  
ΜΕΣΑ ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΙΟΥΝΙΟ 2012

4,4
ΕΚΑΤ. ΝΕΟΙ 

ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

120
ΧΙΛΙΑΔΕΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ

6
ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013

31.12.13 31.12.12

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ (€ ΕΚΑΤ.) 69.063 43.235

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ (€ ΕΚΑΤ.) 49.650 32.413

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (#) 1.037 889

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (#) 16.558 12.365

Σημ.: Τα στοιχεία= 2013 δεν είναι συγκρίσιμα με του 2012 λόγω των εξαγορών του 2013 (κυπριακά δίκτυα στην Ελλάδα και Millennium Bank).
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Το 2013 οι βασικές συνιστώσες των καθαρών εσόδων λειτουργίας, δηλαδή τα καθαρά έντοκα έσοδα και οι προμήθειες εργασιών 
ενισχύθηκαν σε σχέση με το 2012, αφενός λόγω της αύξησης των τραπεζικών δραστηριοτήτων χάριν των προαναφερόμενων εξαγορών, και 
αφετέρου λόγω του μειωμένου κόστους καταθέσεων και της σταδιακής απεξάρτησης από το μηχανισμό ELA, μέσω της επανάκτησης 
πρόσβασης χρηματοδότησης από την ΕΚΤ και των αυξανόμενων διατραπεζικών συναλλαγών (repurchase agreements) έναντι στοιχείων 
ενεργητικού υψηλής ποιότητας. 

Το καθαρό έντοκο αποτέλεσμα στην Ελλάδα επωφελήθηκε από την εξομάλυνση του αυξημένου κόστους άντλησης ρευστότητας, καθώς το 
κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα αποκλιμακώθηκε σημαντικά, λόγω της σταδιακής σταθεροποίησης της οικονομίας και 
της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των καταθετών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα 
διαμορφώθηκαν σε €1,3 δισ. το 2013 από €0,6 δισ. ένα χρόνο πριν. 

Τα συνολικά έξοδα λειτουργίας στην Ελλάδα για το 2013 διαμορφώθηκαν στα €1,4 δισ. Το κόστος λειτουργίας του 2013 επιβαρύνθηκε με 
€233 εκατ. έκτακτα έξοδα ενοποίησης για τις δραστηριότητες που αποκτήθηκαν το διάστημα Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013 (εκ των οποίων 
€126 εκατ. για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου). 

Τα αποτελέσματα του 2013 επιβαρύνθηκαν από αυξημένες προβλέψεις για δάνεια και λοιπές απαιτήσεις που ανήλθαν στην Ελλάδα σε €1,9 
δισ. λόγω της κατάστασης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα και της επίτευξης συνεργειών κόστους, διεκόπη η 
λειτουργία 317 καταστημάτων το 2013, με το εγχώριο δίκτυο να διαμορφώνεται σε 1.037 μονάδες. Επίσης, η Τράπεζα ολοκλήρωσε 
πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στο οποίο συμμετείχαν 2.114 άτομα στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας το πλήθος των εργαζομένων στο 
τέλος του Δεκεμβρίου 2013 σε 16.558.

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ι Κ Η  Ι Δ Ι ΩΤΩ Ν

Όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου που αφορούν τη λιανική τραπεζική στην Ελλάδα διεξάγονται μέσω της Τράπεζας και του δικτύου 
καταστημάτων της, αλλά και των εναλλακτικών καναλιών διανομής, όπως η πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank.  
Στους πελάτες της λιανικής τραπεζικής προσφέρεται πλήθος από διαφορετικούς τύπους καταθετικών, δανειακών και επενδυτικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των λογαριασμών 
ταμιευτηρίου ή τρεχούμενων και προθεσμιακών καταθέσεων, 
επενδυτικών προϊόντων, προϊόντων καταναλωτικής και 
στεγαστικής πίστης, πιστωτικών καρτών, τραπεζοασφαλιστικών 
προϊόντων και πρακτόρευσης ασφαλειών, αλλά και ευρύ φάσμα 
τραπεζικών υπηρεσιών.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει  
ηγετική θέση στην Ελλάδα με μερίδιο 
αγοράς 29% στις καταθέσεις. 
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Καταθετικά - Επενδυτικά Προϊόντα Ιδιωτών
Συνολικά το 2013 οι καταθέσεις κινήθηκαν σταθεροποιητικά καθώς δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταφορά ή επιστροφή κεφαλαίων από 
και προς το εξωτερικό, με τις εγχώριες εκροές να είναι ελεγχόμενες και να αφορούν κυρίως σε χρήση ιδίων κεφαλαίων ιδιωτών και 
επιχειρήσεων για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών. 

Η έμφαση της Τράπεζας παρέμεινε στη διακράτηση των κεφαλαίων των ιδιωτών πελατών και ταυτόχρονα στην αποτελεσματική διαχείριση 
του κόστους άντλησής τους. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο εμπλουτίστηκε, ανανεώθηκε και αναδιαρθρώθηκε πλήρως ως αποτέλεσμα της 
ολοκλήρωσης της λειτουργικής ενοποίησης όλων των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Το νέο αυτό χαρτοφυλάκιο σχεδιάστηκε να καλύπτει 
όλες τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών, προσφέροντας πρακτικές και «έξυπνες» καταθετικές και επενδυτικές λύσεις.

Στην Ελλάδα, το σύνολο των καταθέσεων ιδιωτών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €38,9 δισ. την 31.12.2013.

Παράλληλα, το τέλος του 2013 βρήκε το Πειραιώς Αξία Personal Banking, το ειδικό μοντέλο εξυπηρέτησης των εύπορων (affluent) πελατών 
της Τράπεζας, σημαντικά αναπτυγμένο, καθώς προσφέρεται πλέον από 277 καταστήματα (σε σύγκριση με 143 στο τέλος του 2012), και 
εξυπηρετεί περίπου 50.000 εύπορους πελάτες οι οποίοι κατέχουν 230.000 προϊόντα και €6,6 δισ. κεφάλαια υπό διαχείριση. Ενοποιήθηκαν 
πλήρως και επιτυχώς οι αντίστοιχες επιχειρησιακές μονάδες των λοιπών δικτύων και εκπαιδεύθηκαν επιπλέον 150 στελέχη κεντρικών 
μονάδων και καταστημάτων. Η διάθεση προϊόντων προς τους εύπορους πελάτες παρουσίασε βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
ιδιαίτερα η Υπηρεσία Ενεργού Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Επιπρόσθετα, εμπλουτίστηκε η εμπορική προσφορά με τις προσθήκες ειδικών 
προϊόντων, όπως η ειδική προθεσμιακή κατάθεση “EuroPlus”, η οποία προσφέρει εγγυημένη απόδοση καθώς και δυνατότητα επιπλέον 
απόδοσης συνδεδεμένης με την εξέλιξη της ισοτιμίας EUR/USD, και ειδικών συνεργασιών όπως αυτή με την Avis. Επιπλέον, βελτιώθηκε 
σημαντικά ο μηχανισμός παρακολούθησης της εμπειρίας και ικανοποίησης των πελατών personal banking με την προσθήκη καινοτόμων 
μεθόδων, εργαλείων και δεικτών.

Τέλος, το 2013 στο πλαίσιο του εμπλουτισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων από τα εναλλακτικά κανάλια της Τράπεζας, 
ξεκίνησε η online διάθεση όλων των βασικών προϊόντων προθεσμιακών καταθέσεων μέσω του web & phone banking της winbank.

Στεγαστική Πίστη και Καταναλωτική Πίστη
Κατά τη διάρκεια του 2013, χρονιά ιδιαίτερων προκλήσεων, έμφαση δόθηκε στη μετάπτωση των χαρτοφυλακίων και στην ομοιογενοποίηση 
των προϊόντων και πολιτικών, προσπάθεια η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Παράλληλα, λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ορθολογική διαχείριση των 
πιστωτικών κινδύνων, προσαρμόζοντας τους κανόνες και την πολιτική, αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα και τις πληροφορίες των 
ενοποιημένων χαρτοφυλακίων. Επίσης, στην κατεύθυνση διευκόλυνσης των πελατών μας που αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές 
δυσκολίες στην ομαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτιστοποίηση των πολιτικών και εργαλείων 
ρυθμίσεων, με τρόπο που να συναντά τις ανάγκες των πελατών ελέγχοντας ταυτόχρονα τον πιστωτικό κίνδυνο.

Κατά το 2013, χρονιά που η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και κατά συνέπεια η ζήτηση για δάνεια, η Τράπεζα 
Πειραιώς συνέχισε την εξέλιξη και τον εμπλουτισμό των δανειακών προϊόντων, στοχεύοντας σε υγιείς σκοπούς, όπως η κάλυψη εξόδων 
σπουδών, η πράσινη τραπεζική και η κάλυψη υποχρεώσεων προς τους δημόσιους φορείς.

Όσον αφορά την πράσινη τραπεζική ιδιαίτερα, η Τράπεζα Πειραιώς διατήρησε και ενίσχυσε την ηγετική της θέση στο Πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», κατέχοντας ποσοστό 32% στις αποφάσεις υπαγωγής, ενώ ήδη περισσότερα από 3.379 νοικοκυριά 
ολοκλήρωσαν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης.

Επιπρόσθετα, μετά τη συγχώνευση των χαρτοφυλακίων τα μερίδια αγοράς της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκαν στο 24,6% για τα 
στεγαστικά δάνεια και στο 21,4% για τα καταναλωτικά δάνεια (εξαιρουμένης της πιστωτικής κάρτας) στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. 
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Τα ενοποιημένα μεγέθη των υπόλοιπων δανείων στο τέλος του 2013 διαμορφώθηκαν σε €18.084 δισ. για τα στεγαστικά δάνεια και σε 
€6.264 δισ. για τα καταναλωτικά δάνεια (εκτός πιστωτικής κάρτας). 

Τα ανωτέρω μεγέθη, τοποθετούν την Τράπεζα Πειραιώς σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγχώρια αγορά, διαμορφώνοντας πολύ θετικές 
προοπτικές για το μέλλον.

 
Πιστωτικές Κάρτες
Το 2013 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με την 
απορρόφηση του «υγιούς» χαρτοφυλακίου της ΑΤΕbank, την απόκτηση των εργασιών 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα (Cyprus Popular 
Bank, Κύπρου, Ελληνική) και την απόκτηση της Millennium Bank.

Ως εκ τούτου η δραστηριότητα των καρτών του Ομίλου Πειραιώς το 2013 διαμορφώθηκε ως εξής:
  O αριθμός των πιστωτικών καρτών ανήλθε στις €542,2 χιλ., των χρεωστικών καρτών σε €2,7 εκατ., και των προπληρωμένων καρτών σε 
€305 χιλ.

  Τα δανειακά υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών διαμορφώθηκαν σε €816,5 εκατ.
  Ο τζίρος αγορών των πιστωτικών καρτών ανήλθε σε €885,7 εκατ., με 10,9 εκατ. συναλλαγές, των χρεωστικών καρτών σε €409,7 εκατ. με 
7,4 εκατ. συναλλαγές και των προπληρωμένων καρτών σε €110,6 εκατ. με 2,6 εκατ. συναλλαγές.

  Ο τζίρος αναλήψεων μετρητών διαμορφώθηκε σε €69,3 εκατ. για τις πιστωτικές κάρτες με 449 χιλ. συναλλαγές, των χρεωστικών σε €10,0 
εκατ. με 46,3 εκατ. συναλλαγές, ενώ των προπληρωμένων διαμορφώθηκαν σε €29,5 εκατ. με 128,6 χιλ. συναλλαγές.

  Τα έντοκα έσοδα της δραστηριότητας των καρτών ανήλθαν σε €122 εκατ. (προ κόστους χρήματος-εισφορών) και τα καθαρά έντοκα έσοδα 
σε €104,3 εκατ.

  Τα έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €21,5 εκατ.

Προτεραιότητα για το 2014 είναι η δυναμική προώθηση των χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών, η οποία θα διατηρήσει την Τράπεζα 
στη σημερινή πρώτη θέση με άξονα πολλές νέες πρωτοποριακές υπηρεσίες και προσφορές. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση των 
μεταπτώσεων συστημάτων για τις πιστωτικές κάρτες μέσα από την ενοποιημένη πλατφόρμα και την προσφορά νέων προϊόντων με 
συνεργάτες υψηλού βεληνεκούς η Τράπεζα θα διακριθεί από τον ανταγωνισμό.

διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Εισπράξεων Ιδιωτών
Το 2013 αποτέλεσε χρονιά πρόκληση για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής. Η επέκταση του Ομίλου της Τράπεζας 
Πειραιώς με την εξαγορά των κυπριακών τραπεζών και της Millennium Bank, σε συνέχεια της εξαγοράς της «υγιούς ΑΤΕbank» και της 
Γενικής το 2012, απαιτούσε άμεσες ενέργειες για την ενσωμάτωσή τους και την ενιαία διαχείρισή τους, παράλληλα με την αντιμετώπιση του 
αυξανόμενου ρυθμού δημιουργίας καθυστερήσεων συνέπεια της οικονομικής κρίσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε με επιτυχία να συνεχίσει την παροχή προγραμμάτων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης προς 
ανακούφιση των ιδιωτών που επλήγησαν από την οικονομική συγκυρία, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τη μετάπτωση των εξαγορασμένων 
χαρτοφυλακίων τόσο από πλευράς συστημάτων όσο και από πλευράς διαχείρισης. Αξίζει να τονιστεί ότι ήδη από τον Απρίλιο 2013 δόθηκαν 
σε όλες τις εξαγορασθείσες τράπεζες οδηγίες για κοινή πολιτική διαχείρισης του χαρτοφυλακίου σε προσωρινή και οριστική καθυστέρηση, 
σύμφωνα με τις πολιτικές της Τράπεζας Πειραιώς. 
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Επιπλέον, δημιουργήθηκε ομάδα διαχείρισης καθυστερήσεων στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την ενίσχυση των εισπρακτικών ενεργειών στο 
χαρτοφυλάκιο των Μικρών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών (SB). 

Σημαντικές βελτιώσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο από πλευράς συστημάτων όσο και από πλευράς διαδικασιών για τη διαχείριση των 
υποθέσεων του Ν. 3869/2010. Πραγματοποιήθηκε εναρμόνιση των διαδικασιών διαχείρισης των εξαγορασθεισών τραπεζών με τις 
διαδικασίες της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ ακολουθήθηκε ενιαία τιμολογιακή πολιτική για τους εξωτερικούς συνεργάτες μέσω υπογραφής νέων 
συμβάσεων συνεργασίας.  Σχεδιάστηκε διαδικασία ταχείας και μαζικής αποστολής βεβαιώσεων οφειλών, ενώ θα ολοκληρωθεί εντός του 
2014 η αυτοματοποίηση των εργασιών που απαιτούνται για τη διαχείριση των υποθέσεων. Με την ολοκλήρωση της συστημικής μετάπτωσης 
των εξαγορασθεισών τραπεζών δημιουργήθηκε νέα μονάδα η οποία ανέλαβε ολοκληρωτικά τη διαχείριση όλων των σταδίων της διαδικασίας 
του Ν. 3869/2010 για την ενιαία πλέον Τράπεζα. 

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό εξόδων επετεύχθη περαιτέρω συγκράτηση κόστους. Παρά το γεγονός ότι ο όγκος του υπό διαχείριση 
χαρτοφυλακίου αυξήθηκε κατά 100%, το κόστος διαχείρισης αυξήθηκε μόλις κατά 25%. Από τον Μάιο 2013 πραγματοποιήθηκε εναρμόνιση 
της τιμολογιακής πολιτικής των εξωτερικών συνεργατών για όλα τα εξαγορασθέντα χαρτοφυλάκια με την υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική 
της Τράπεζας Πειραιώς.

Το 2013 υλοποιήθηκαν στα συστήματα της Τράπεζας μοντέλα συμπεριφοράς καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων με μεγάλη 
καθυστέρηση, τα οποία πλέον συμπεριλαμβάνουν τις ρυθμίσεις/αναχρηματοδοτήσεις στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 
πελατών. Επίσης αναπτύχθηκε νέο μοντέλο Behavioral Bureau Score για την αξιοποίηση της πληροφόρησης της πιστωτικής ιστορίας των 
πελατών σε άλλες τράπεζες πληροφοριών (Τειρεσίας) στην εισπρακτική διαδικασία. Παράλληλα, παρακολουθείται η εξέλιξη των 
υφιστάμενων συμπεριφορικών μοντέλων για την χρήση τους στο νέο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, με την ολοκλήρωση της 
μετάπτωσης όλων των τραπεζών στα συστήματα της Πειραιώς. Η ενίσχυση κυρίως της εισπρακτικής διαδικασίας (προσωρινή και οριστική 
καθυστέρηση) με στατιστικά εργαλεία που περιγράφουν το συνολικό ρίσκο του πελάτη εντός και εκτός της Τράπεζας, έχει αποτέλεσμα την 
αναβάθμιση των στρατηγικών είσπραξης (collections) και ως εκ τούτου την αύξηση των εισπράξεων και τον περιορισμό του λειτουργικού 
κόστους.

Τέλος επικαιροποιήθηκαν και ενισχύθηκαν οι αναφορές για το χαρτοφυλάκιο της Λιανικής Τραπεζικής (π.χ. δείκτες πιστωτικού κινδύνου), με 
σκοπό την πληρέστερη και ταχύτερη ενημέρωση της εξέλιξης του χαρτοφυλακίου της Πειραιώς, αλλά και των εξαγορασθεισών τραπεζών 
(ΑΤΕbank, Κύπρου, CPB, Ελληνική, Millennium). 
 

Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα και Πρακτόρευση ασφαλειών
Το συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ανήλθε σε €216 εκατ. το 2013, ενώ τα συνολικά κέρδη από τις ασφαλιστικές εργασίες 
σε €22 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10% από την προηγούμενη χρονιά.

Σημειώνεται ότι η ATE Ασφαλιστική και η άμεση συμμετοχή της στην ATE Insurance Romania περιλαμβάνονται στις διακοπτόμενες 
δραστηριότητες του Ομίλου.

Η Μονάδα Bancassurance της Τράπεζας Πειραιώς συστάθηκε το 2008, με στόχο την ανάπτυξη συστηματικών πωλήσεων στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό κυρίως μέσω του δικτύου καταστημάτων, αλλά και μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας με τον πελάτη (call center, 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank). Με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της αποσκοπεί στην αξιοποίηση των στρατηγικών 
συνεργασιών με τις ασφαλιστικές εταιρείες ING ΕΑΑΕΖ και ERGO ΑΑΕΖ, μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα για την Τράπεζα. Σε συνεργασία με 
τη θυγατρική εταιρεία Πειραιώς Πρακτορειακή και τις λοιπές τραπεζικές μονάδες στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων 
τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και μηχανισμών αυτόματης διαχείρισης και εξυπηρέτησης του πελάτη. Οι βασικοί άξονες βελτίωσης και 
παρακολούθησης είναι:

α)   η αποτελεσματική πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τη σωστή και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω 
της παρακίνησης και της εκπαίδευσης νέων πωλητών (coaching), και

β) η συνεχόμενη εξέλιξη των απαιτούμενων διαδικασιών πωλήσεων.
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Όπως και στους υπόλοιπους τομείς της Τράπεζας, επετεύχθη με επιτυχία το 2013 ο στόχος της ενοποίησης και ταυτόχρονα της άρτιας 
εξυπηρέτησης των πελατών των απορροφηθεισών τραπεζών, που είναι ταυτόχρονα κάτοχοι ασφαλιστήριων συμβολαίων συνεργαζόμενων 
ασφαλιστικών εταιρειών. 

Οι νέοι αυτοί πελάτες έχουν πλέον την επιλογή σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε ανάγκη, ενώ 
ταυτόχρονα τα εξειδικευμένα στελέχη του διευρυμένου δικτύου του Ομίλου είναι διαθέσιμα σε κάθε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για 
να βοηθήσουν τους πελάτες μας να επιλέξουν τα προγράμματα που τους ταιριάζουν.

Η μεγάλη ανάπτυξη που είχε η Τράπεζα Πειραιώς και η στρατηγική στόχευση στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων φέρνει το 
Bancassurance της Πειραιώς πρώτο σε μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και αυξάνει το αίσθημα ευθύνης για τη δημιουργία νέων προϊόντων 
τόσο στους παραδοσιακούς κλάδους των Γενικών Ασφαλειών όσο και στον αναπτυσσόμενο κλάδο της Υγείας και γενικότερα των ασφαλειών 
Ζωής. Στα πλαίσια αυτά, προωθήθηκαν 2 νέα εξωνοσοκομειακά προϊόντα σε συνεργασία με την ING ΕΑΑΕΖ:
  LION Πλεονέκτημα Υγείας
  ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ Check Up Plus

Πειραιώς Πρακτορειακή ασφαλιστικών Εργασιών AE
Η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνογνωσία της στη διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των ασφαλιστικών λύσεων προκειμένου να οργανώνεται 
αποτελεσματικά και ευέλικτα το σύστημα εξυπηρέτησης πελατών σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες ING ΕΑΑΕΖ και ERGO ΑΑΕΖ 
και του Τομέα Bancassurance της Τράπεζας Πειραιώς.

Πειραιώς μεσίτες ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών Εργασιών AE
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της διαμεσολάβησης κάθε μορφής ασφαλιστικών συμβάσεων. Η δραστηριότητά της έχει 
πρωταρχικό σκοπό την κάλυψη τόσο των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της Τράπεζας όσο και των αναγκών του Ομίλου. Παράλληλα, 
στοχεύει στη διεύρυνση της πελατειακής βάσης του Ομίλου, αναπτύσσοντας νέες συνεργασίες με ιδιώτες και επιχειρήσεις που δεν έχουν 
ακόμα πελατειακή σχέση με τον Όμιλο. Η οργάνωσή της, η πείρα της και η συνεργασία της με τις κυριότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό επιτρέπουν στην εταιρεία να εξασφαλίζει πληρότητα καλύψεων, χαμηλά ασφάλιστρα και υψηλή ποιότητα 
υπηρεσιών.

Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ι Κ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Πειραιώς κατέχει ιστορικά ισχυρή θέση στην παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Προσφέρει ευρεία κλίμακα από καταθετικά και χρηματοδοτικά προϊόντα προς 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οικονομικά και επενδυτικά θέματα, παροχή δανείων (είτε σε ευρώ 
είτε σε άλλα νομίσματα), υπηρεσιών συναλλάγματος, ασφαλιστικών προϊόντων, υπηρεσιών θεματοφυλακής και υπηρεσιών εισαγωγών-
εξαγωγών. 
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Πρωταρχικό μέλημα της Τράπεζας είναι η επιλογή υψηλής ποιότητας πελατών και η συστηματική παρακολούθησή τους βάσει των πλέον 
εξελιγμένων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων, ενώ με ιδιαίτερη προσοχή πραγματοποιούνται: η έκθεση στους υγιέστερους κλάδους 
δραστηριότητων, η εξασφάλιση πιστοδοτήσεων με ισχυρά καλύμματα και εξασφαλίσεις, η τιμολόγηση σε συνάρτηση με τον 
αναλαμβανόμενο κίνδυνο και η διαρκής προσπάθεια για αύξηση των σταυροειδών πωλήσεων.

Ο τομέας Πίστης του Ομίλου συμμετέχει ενεργά και συστηματικά στην προσπάθεια διατήρησης της καλής ποιότητας και της ορθής 
διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου (credit risk) που προέρχεται από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, με την εφαρμογή ενιαίας 
πιστωτικής πολιτικής και πρακτικής, καθώς και με την πιστή τήρηση των διαδικασιών έγκρισης, ανανέωσης και στενής παρακολούθησης 
των πιστοδοτικών ορίων.

Για την επίτευξη των παραπάνω έχουν συσταθεί ομάδες εξειδικευμένων στελεχών που ασχολούνται με την αξιολόγηση και παρακολούθηση 
των χαρτοφυλακίων επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων σε πελάτες της Τράπεζας και των θυγατρικών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, οι βασικότερες αρμοδιότητες του τομέα Πίστης του Ομίλου είναι οι ακόλουθες: 
  Ενεργός συμμετοχή στην εγκριτική διαδικασία (Επιτροπές Εγκρίσεων) για τον καθορισμό, την τροποποίηση ή/και την ανανέωση 
πιστοδοτικών ορίων σε επιχειρήσεις και τραπεζικούς ομίλους.

  Στενή παρακολούθηση ποιότητας χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων. 
  Συνεχής ενημέρωση Εγχειριδίου Πιστωτικής Πολιτικής και Πρακτικής, και παρακολούθηση σωστής εφαρμογής του. 
  Συμμετοχή στην Εκπαίδευση των Account Officers/Credit Analysts του Ομίλου.
  Ενεργός υποστήριξη των θυγατρικών της Τράπεζας σε θέματα πιστωτικής πολιτικής και διαδικασιών και διαχείρισης απαιτήσεων ειδικού 
χαρακτηρισμού.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας θωράκισης του ισολογισμού της Τράπεζας, και το 2013 εφαρμόστηκαν αυστηρότερα κριτήρια 
αξιολόγησης του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου, με στόχο τη βελτίωση της θέσης της Τράπεζας, μέσω αναδιάρθρωσης χρηματοδοτήσεων, 
ενίσχυσης εξασφαλίσεων και προσαρμογής της τιμολόγησης ανάλογα με τον αναληφθέντα κίνδυνο.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του 2013, η πίστη Ομίλου είχε ενεργό συμμετοχή σε projects που σχετίζονταν με την αξιολόγηση του 
επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου, ενώ συμμετείχε, διαμόρφωσε και υιοθέτησε εγκριτικές διαδικασίες, οι οποίες είχαν σκοπό τον ενιαίο τρόπο 
αντιμετώπισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων της Τράπεζας Πειραιώς και των 6 Τραπεζών που εξαγοράστηκαν κατά τη διετία 
2012-2013. 

Καταθέσεις Επιχειρήσεων 
Το υπόλοιπο των καταθέσεων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα την 31.12.2013 διαμορφώθηκε στα €10,8 δισ. συμπεριλαμβάνοντας τις 
καταθέσεις Γενικής Κυβέρνησης. Οι εγχώριες εξελίξεις τη χρονιά που πέρασε επηρέασαν τις καταθέσεις επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα αυτές 
να παρουσιάσουν μεταβλητότητα. Το σύνολο των καταθέσεων επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς αυξήθηκε το 2013 κατά €1,9 δισ. (έναντι 
μείωσης €2,5 δισ. στο τέλος του 2012).

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, παρά τη δυσμενή συγκυρία, εξακολουθεί να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της σε συνεργασίες με νομικά 
πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εντός του 2013 συμμετείχε σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ευρεία συνεργασία με 
Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομαρχίες, Νοσοκομεία, Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΝΠΔΔ καθώς 
και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα την έναρξη ικανοποιητικού αριθμού νέων συνεργασιών και καταθέσεων, την 
ενίσχυση της πελατειακής βάσης και το σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης σταυροειδών πωλήσεων.

Συνολικά, στον τομέα των μισθοδοσιών η Τράπεζα εξυπηρετεί περισσότερους από 600 χιλ. εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα.
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Χορηγήσεις Επιχειρήσεων 
Ο Όμιλος Πειραιώς διατηρεί σημαντική παρουσία στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά, µε διασπορά σε όλους τους 
κλάδους της οικονομίας και µε έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τις μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Το σύνολο των δανείων 
προς επιχειρήσεις (εξαιρώντας το δάνειο στον ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Ελλάδα στις 31.12.2013 ανήλθε σε €43,0 δισ. 

Η χορήγηση εμπορικών δανείων πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με τη μορφή πιστωτικών γραμμών με κυμαινόμενα επιτόκια. Επιπλέον, ο 
Όμιλος παρέχει εγγυητικές επιστολές και εγγυήσεις για τους πελάτες του. Επίσης, έχει χορηγήσει δάνεια σε όλους τους επιχειρηματικούς 
κλάδους, με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τις κατασκευές, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. 

Τραπεζική μεγάλων Επιχειρήσεων
Το πεδίο των δραστηριοτήτων περιλαμβάνει την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, δάνεια για πολύπλοκες συναλλαγές, τη χρηματοδότηση 
έργων, τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητα, καθώς και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με την αναδιάρθρωση χρεών 
και μεγάλων έργων υποδομής (συμβουλευτική υποδομών). 

Η Τράπεζα έχει συμμετάσχει στη χρηματοδότηση σημαντικών ελληνικών 
έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένου του Αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός 
Κλειδί. Το 2013 η Τράπεζα ολοκλήρωσε τη χρηματοοικονομική 
αναδιάρθρωση των τριών μεγαλύτερων αυτοκινητόδρομων της Ελλάδας 
(Ολυμπία Οδος, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας και Ιονία Οδός) 
εισφέροντας το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης μεταξύ 33 Ελλήνων και 
ξένων δανειστών με συμμετοχή σε αναδιαρθρώσεις τέτοιας φύσης, 
επιτυγχάνοντας παράλληλα αυξημένο μέσο περιθώριο επιτοκίου και εσόδων.  

Τραπεζική μεγάλων Επιχειρήσεων και
Σύνθετες Χρηματοδοτήσεις ομίλου
Οι Διευθύνσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων και Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων 
Ομίλου δραστηριοποιούνται στην παροχή τραπεζικών εργασιών στους 
τομείς της Τραπεζικής Μεγάλων Επιχειρήσεων (Large Corporate), 
Χρηματοδότησης Έργων (Project Finance) και Χρηματοδότησης Ακίνητης 
Περιουσίας (Real Estate Finance), καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικού συμβούλου σε μεγάλα έργα υποδομών (Infrastructure Advisory).

Κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης της στρατηγικής της ΔΜΕ & ΣΧΟ είναι η βέλτιστη διαχείριση και ανάπτυξη του επιχειρηματικού της 
χαρτοφυλακίου, καθώς και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τόσο για την Τράπεζα όσο και για τους πελάτες της, μέσω έγκαιρου 
προσδιορισμού και ολιστικής αντιμετώπισης των αναγκών τους. Βασικά σημεία αναφοράς του μοντέλου λειτουργίας της ΔΜΕ & ΣΧΟ είναι η 
ευελιξία και η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των επιχειρηματικών πελατών μας, καθώς και οι σημαντικές συνέργιες που επιτυγχάνονται 
από παράλληλες πωλήσεις της συνολικής γκάμας προϊόντων της Τράπεζας. 

ΧορηγηΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙρηΣΕών

MEΓΑΛΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

€16 δισ.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

€3 δισ.

MΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

€21 δισ.

MΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

€3 δισ.
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Η επιχειρηματική στρατηγική της ΔΜΕ & ΣΧΟ κατά το 2013 εναρμονίστηκε με τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς τραπεζικής μεγάλων 
επιχειρήσεων, τα οποία χαρακτηρίζονταν κυρίως από σημαντικό πρόγραμμα αναδιαρθρώσεων και αναχρηματοδοτήσεων υφιστάμενου 
δανεισμού των επιχειρηματικών πελατών ως συνέπεια των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών στην ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, οι κύριοι 
άξονες της στρατηγικής μας διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:
  ενσωμάτωση του χαρτοφυλακίου ευθύνης ΔΜΕ & ΣΧΟ των εξαγορασθεισών τραπεζών και εναρμόνισή του στα κριτήρια διαχείρισης της 
Τράπεζας Πειραιώς, 

  συνέχιση χρηματοδοτικής στήριξης σε υφιστάμενους πελάτες, με κριτήριο την πιστοληπτική τους ικανότητα και αποσκοπώντας 
ταυτόχρονα στην αύξηση των εσόδων από παράλληλες εργασίες, 

  παροχή βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων σε εξαγωγικές επιχειρήσεις υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, υποστηρίζοντας το 
συναλλακτικό τους κύκλωμα και προάγοντας τη δραστηριότητά τους.

  στήριξη του κλάδου χρηματοδότησης μεγάλων έργων υποδομών (έργα παραχωρήσεων αυτοκινητόδρομων, έργα στο χώρο των ΑΠΕ, κ.λπ.), 
σε συνδυασμό με περαιτέρω ανάπτυξη παράλληλων εργασιών από την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου (Infrastructure 
Advisory).

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΜΕ & ΣΧΟ για το έτος 2013, παρουσιάζοντας μείωση στο επίπεδο των πιστοδοτικών της υπολοίπων, πέτυχε σημαντική 
αύξηση τόσο στα έσοδα τόκων και προμηθειών από εγγυοδοσίες όσο και στα έσοδα από προμήθειες παροχής υπηρεσιών συμβούλου και 
κύριου διοργανωτή χρηματοδότησης, σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς, σε μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από σημαντικές εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα 
και παρά τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που συνεχίστηκαν για 6η συνεχή χρονιά, στήριξε εμπράκτως τομείς – πυλώνες της 
ελληνικής οικονομίας όπως οι υποδομές και η ενέργεια, στο πλαίσιο της προσπάθειας επανεκκίνησής της. Συγκεκριμένα, μέσω των Σύνθετων 
Χρηματοδοτήσεων Ομίλου (Group Structured Finance), η Τράπεζα Πειραιώς:
  Ως μία από τους μεγαλύτερους φορείς υποστήριξης χρηματοδότησης των έργων παραχώρησης αυτοκινητόδρομων, ολοκλήρωσε επιτυχώς 
την αναδιάρθρωση των χρηματοδοτήσεων των 4 ελληνικών αυτοκινητόδρομων (Α/Κ Αιγαίου, Ολυμπία Οδός, Οδός Κεντρικής Ελλάδας και 
Ιονία Οδός), συνεισφέροντας αθροιστικά τα περισσότερα δανειακά κεφάλαια μεταξύ των 33 εγχώριων και διεθνών τραπεζών που 
συμμετέχουν στα εν λόγω σχήματα, επιτυγχάνοντας παράλληλα:

  την αύξηση του μέσου περιθωρίου και την είσπραξη προμηθειών αναδιάρθρωσης και
  την εξασφάλιση ρόλων οι οποίοι, σε συνδυασμό με την ενίσχυση παράλληλων εργασιών, επιτρέπουν την ανάπτυξη σημαντικών 
συνεργειών και διασφαλίζουν πρόσθετα οφέλη για την Τράπεζα σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρωτοβουλίας JESSICA και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συγχρηματοδοτεί έργα 
αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων 
και στη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα σε τοπικό - περιφερειακό επίπεδο. 
Σημειώνεται ότι εντός του 2013, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο χρηματοδότησης έργου που αφορά την κατασκευή και λειτουργία μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας, ισχύος 0,95 MWe, το οποίο θα εγκατασταθεί στην Κρύα 
Βρύση του Δήμου Πέλλας. 

  Πιστή στη δέσμευσή της για στήριξη επενδύσεων πράσινης ενέργειας, συνέχισε σταθερά τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες 
πηγές, κυρίως αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, συμβάλλοντας στην προώθηση ενός νέου προτύπου ανάπτυξης της χώρας, 
παράλληλα με την προσαρμογή και εναρμόνιση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και επιταγές.

ναυτιλιακή Τραπεζική
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει σημαντική παρουσία στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, η οποία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και 
εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν κυρίως τη χρηματοδότηση της αγοράς πλοίων 
και των λειτουργικών αναγκών των ναυτιλιακών εταιρειών, την έκδοση εγγυητικών επιστολών και την εξυπηρέτηση λοιπών αναγκών αλλά 
και την υποστήριξη στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, συνεχίζοντας την εφαρμογή της συνετής διαχείρησης κινδύνων προς 
όφελος των μετόχων της Τράπεζας και των πελατών της. Οι χρηματοδοτήσεις επικεντρώνονται στις δύο βασικές κατηγορίες πλοίων 
(μεταφοράς ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοιων), αποφεύγοντας τα πολύ εξειδικευμένα πλοία.
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Σε ό,τι αφορά την επιλογή των πελατών, η στρατηγική που ακολουθείται είναι ιδιαίτερα προσεκτική, καθώς απαιτούνται και 
συνυπολογίζονται η μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το καλό ιστορικό και η αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης ναυτιλιακών κύκλων από 
πλευράς του πελάτη.

Σημειώνεται ότι το 2013 ήταν μία ακόμα δύσκολη χρονιά για τη ναυτιλία παγκοσμίως. Η αγορά ξηρού φορτίου κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα 
με τα έσοδα των πλοίων να βρίσκονται κατά μέσο όρο λίγο υψηλότερα από τα επίπεδα του 2012 παρουσιάζοντας κάποια σημάδια 
ανάκαμψης. Η αγορά των δεξαμενοπλοίων κινήθηκε επίσης σε χαμηλά επίπεδα και σε αρκετές περιπτώσεις κατά μέσο όρο σε επίπεδα λίγο 
χαμηλότερα από αυτά του 2012. Τέλος, ο κλάδος των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παρέμεινε σταθερός κατά το 2013 στα ήδη 
χαμηλά επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί από το 2011.

Στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της Τράπεζας και μετά την απορρόφηση των νέων τραπεζών, η στρατηγική της Ναυτιλιακής 
Τραπεζικής επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών του διευρυμένου πλέον πελατολογίου της. Έμφαση δόθηκε στην ομαλή ενσωμάτωση 
του ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου που απορροφήθηκε και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού από το εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό των νέων τραπεζών. Παράλληλα, συνεχίστηκε η ανάπτυξη παράπλευρων εργασιών με τις ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και η 
προσπάθεια επαναπατρισμού καταθέσεων. Η προώθηση του συνόλου των προϊόντων της Τράπεζας, σε συνεργασία με τις λοιπές μονάδες, 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και για το νέο έτος στο πλαίσιο της εδραιωμένης θέσης της Τράπεζας στην ελληνική αγορά.

Ένας δεύτερος κλάδος της ναυτιλίας στον οποίο δραστηριοποιείται η Ναυτιλιακή Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς είναι αυτός των 
ακτοπλοϊκών εταιρειών. Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει ο κλάδος για τη σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική 
χώρα, αλλά και τη σύνδεση της χώρας με την Κεντρική Ευρώπη μέσω των γραμμών της Αδριατικής, στήριξε και το 2013 τις ακτοπλοϊκές 
εταιρείες προασπίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα της Τράπεζας εν αναμονή και των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στον κλάδο.

Μετά την ενσωμάτωση των νέων ναυτιλιακών χαρτοφυλακίων, το δανειακό χαρτοφυλάκιο, το οποίο αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση 
ποντοπόρων πλοίων, ανήλθε στο τέλος του 2013 στα €3 δισ.

μονάδα Wholesale Financial Solutions 
Στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών της Τράπεζας από τη μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου και με σκοπό την ενεργητική διαχείριση των 
δανείων και την εξειδικευμένη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών δημιουργήθηκε το 2013 η Μονάδα Wholesale Financial Solutions. Το 
αντικείμενο της νέας μονάδας περιλαμβάνει:
  την ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων με ναυτιλιακούς ομίλους, οι δραστηριότητες και χρηματοδοτικές ανάγκες των οποίων επεκτείνονται 
πέραν της ναυτιλίας και σε άλλους τομείς όπως εταιρικές δραστηριότητες, επενδύσεις ακίνητης περιουσίας και χρηματοοικονομικές 
επενδύσεις.

  την ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων με ομίλους που δραστηριοποιούνται σε υποστηρικτικούς προς τη ναυτιλία κλάδους, όπως η 
πετρέλευση πλοίων, η διαχείριση λιμένων κ.λπ.

  την υποστήριξη επενδυτικών συναλλαγών μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
πελατών. Ενδεικτικά αναφέρoνται η χρηματοδότηση χρηματοοικονομικών επενδύσεων που αφορούν την απόκτηση μη άμεσα 
ρευστοποιήσιμων στοιχείων και η χρηματοδότηση δομημένων ναυτιλιακών συναλλαγών με ναυλοσύμφωνα μεγάλης διάρκειας.

Το Wholesale Financial Solutions εφαρμόζει κεντροποιημένη προσέγγιση (single point of contact) στη διαχείριση χαρτοφυλακίων με σύνθετες 
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ανάγκες λόγω του μεγάλου εύρους χρηματοδοτήσεων. Επιπρόσθετα αποσκοπεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα ιδιαίτερων χρηματοδοτικών 
αναγκών παρέχοντας καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις σε συνδυασμό με την απαιτούμενη εξειδίκευση και τεχνογνωσία.

μονάδα Κοινοπρακτικών δανείων
Εντός του 2013 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Μονάδα Κοινοπρακτικών Δανείων με βασική αποστολή τη διοργάνωση, τη σύναψη, την κάλυψη, 
διάθεση και τη διαχείριση Κοινοπρακτικών Χρηματοδοτήσεων του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Στόχος της εν λόγω 
Μονάδας είναι: 
 η ολοκλήρωση σύνθετων συναλλαγών με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, 
 η ενίσχυση της κερδοφορίας από έσοδα προμηθειών,
  η ομοιόμορφη προσέγγιση ομοειδών συναλλαγών όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά από τις συνθήκες της αγοράς (marketable & 
saleable transactions),

 η διασφάλιση της Τράπεζας περί σύμμετρης αντιμετώπισης.

Ειδικότερα στον τομέα μεγάλων επιχειρήσεων η Τράπεζα συμμετείχε σε περισσότερες από 45 κοινοπρακτικές εκδόσεις, συνολικού ύψους  
€2,1 δισ. μέσα στο 2013. 

Τέλος, μετά τη σημαντική συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς μέσω της Διεύθυνσης Project Finance, στις αναδιαρθρώσεις και 
αναχρηματοδοτήσεις έργων, που σχετίζονται με τη λειτουργία ή/και την κατασκευή βασικών υποδομών στην Ελλάδα, όπως οι 
αυτοκινητόδρομοι, η Τράπεζα ανέλαβε επιπλέον σημαντικούς ρόλους, όπως αυτούς του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Facilities Agent) και 
της Τράπεζας Διαχείρισης Λογαριασμών (Account Bank). 

Τραπεζική μεσαίων και μικρών Επιχειρήσεων 
Κατεξοχήν επιχειρηματικό πεδίο για την Τράπεζα Πειραιώς είναι η παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς το χώρο των μεσαίων 
και μικρών επιχειρήσεων, τον οποίο µε συνέπεια στηρίζει για δύο σχεδόν δεκαετίες στην Ελλάδα. Η Τράπεζα παρέχει υπηρεσίες και στους 
δύο τομείς των Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω του ειδικού τομέα ευθύνης των Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών 
καλύπτει τους πελάτες που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ., ενώ τα εξειδικευμένα Επιχειρηματικά Κέντρα της Τράπεζας 
καλύπτουν ΜΜΕ µε ετήσιο κύκλο εργασιών από €2,5 εκατ. ως €70 εκατ. 

Το 2013 τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία συνεργασίας που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2012 μεταξύ της Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συνολικού ύψους €200 εκατ. Η εν 
λόγω συμφωνία αποσκοπεί στην παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παραδοσιακά, η Τράπεζα Πειραιώς ήταν Τράπεζα συνεργασίας κυρίως των μεσαίου μεγέθους ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ τα τελευταία 
χρόνια έχει εδραιώσει αξιόλογη παρουσία και στην τραπεζική μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Η παρατεταμένη ύφεση 
στην Ελλάδα έχει επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Η κάμψη της ζήτησης συμπαρέσυρε τον κύκλο 
εργασιών των επιχειρήσεων, γεγονός που, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ρευστότητα και την αβεβαιότητα για τις οικονομικές εξελίξεις, 
καθιστά το περιβάλλον ιδιαίτερα δυσμενές για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο η προσέγγιση του συγκεκριμένου τμήματος της 
αγοράς προσφέρει μεγάλο περιθώριο για αξιοποίηση ευκαιριών προώθησης νέων υπηρεσιών και προϊόντων.

Τα εξειδικευμένα Επιχειρηματικά Κέντρα της Τράπεζας και το δίκτυο καταστημάτων της καλύπτουν την ανώτερη κλίμακα των ΜΜΕ.

Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης της Τράπεζας, το οποίο έχει ως αφετηρία την προσήλωση της Τράπεζας στην πελατοκεντρική προσέγγιση, έχει 
οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των πελατών και, συνακόλουθα, σε εμπλουτισμό της σχετικής τεχνογνωσίας των στελεχών. Η υψηλού 
επιπέδου παρεχόμενη εξυπηρέτηση έχει αποτέλεσμα την εναρμόνιση με τα πιστοδοτικά κριτήρια και τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας των 
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δανείων. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμφανές κατά τη διάρκεια του 2009-2013, των ετών αρνητικής οικονομικής πορείας στο εγχώριο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, που έφερε νέα δεδομένα τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τις τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική που 
ακολούθησε επί σειρά ετών η Τράπεζα Πειραιώς για επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις αφορούσε τη λήψη σημαντικού βαθμού 
εξασφαλίσεων σε αυτό το δανειακό τμήμα. 

Σημειώνεται ότι τα Επιχειρηματικά Κέντρα της Τράπεζας αναλαμβάνουν επιπρόσθετα και την αξιολόγηση αιτημάτων για επιχειρήσεις, των 
οποίων τα χρηματοδοτικά αιτήματα έχουν ειδικό ή σύνθετο χαρακτήρα (π.χ. δάνεια ΟΤΑ ή µε εγγύηση ελληνικού δημοσίου ή µε Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις). 

 
μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες
Τα τελευταία χρόνια η Τράπεζα έχει εδραιώσει αξιόλογη παρουσία και στην τραπεζική μικρών επιχειρήσεων για ελεύθερους επαγγελματίες 
και μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ., μέσω εξειδικευμένου τομέα ευθύνης Μικρών Επιχειρήσεων και 
Επαγγελματιών, για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πελατών.

Με την απόκτηση των εν Ελλάδι εργασιών των πρώην κυπριακών τραπεζών καθώς και της Millennium Bank, η εναρμόνιση των διαδικασιών 
και συστημάτων υπήρξε υψηλή προτεραιότητα το 2013, έτσι ώστε να ενοποιηθούν-απορροφηθούν οι διαδικασίες μέσω του ολοκληρωμένου 
συστήματος αξιολόγησης πιστοδοτήσεων προς τους πελάτες των πρώην κυπριακών τραπεζών, της Millenium Bank, και της πρώην ATEbank. 
Μετά την πλήρη και επιτυχή ενσωμάτωση, το πελατολόγιο αριθμεί πλέον 45.000 Μικρές Επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα Πειραιώς μέσω του εξειδικευμένου τομέα ευθύνης Μικρών Επιχειρήσεων με γνώμονα την παροχή προτάσεων και 
χρηματοδοτικών λύσεων για τους πελάτες της συμμετέχει ενεργά στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ:
  ΤΕΠΙΧ «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» προϋπολογισμού €550 εκατ. 
  ΤΕΠΙΧ «Νησιωτική Επιχειρηματικότητα» προϋπολογισμού €80 εκατ. 

Στον τομέα των Μικρών Αγροτικών Επιχειρήσεων η Τράπεζα υπέβαλε την καλύτερη προσφορά στον μειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε 
η ΕΤΕΑΝ για τη σύσταση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού €253 εκατ. Δικαιούχοι του προγράμματος 
είναι οι Αγρότες και Επενδυτές με αποφάσεις υπαγωγής στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, ενοποιήθηκε εντός του τομέα 
ευθύνης της Πίστης Μικρών Επιχειρήσεων ο χώρος των Αγροτικών Επιχειρήσεων με τη σύσταση εξειδικευμένου Εγκριτικού Κέντρου ενώ 
ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και το Εγκριτικό Κέντρο Αγροτών με διακριτό διαχωρισμό μεταξύ Αγρότη και Αγροτικής επιχείρησης. 

Κατά το 2013, χρηματοδοτήθηκαν 400 νέες επενδύσεις Αγροτών σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας της 
Τράπεζας στον τομέα της Πράσινης Επιχειρηματικότητας.

Τέλος, ενεργοποιήθηκε η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αρχικού ποσού €200 εκατ. με σκοπό τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

αναπτυξιακά Προγράμματα
Η Τράπεζα Πειραιώς καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση στην τραπεζική αγορά ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
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Κρατικών Ενισχύσεων μέσω του ΕΣΠΑ και με αυτή την ιδιότητα στηρίζει τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους 
για ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Το διάστημα 2003-2013 η Τράπεζα παρέλαβε και αξιολόγησε 22.022 αιτήσεις από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παρακολούθησε 9.911 
επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού €765 εκατ. και εκταμίευσε κρατικές επιχορηγήσεις ύψους €293 εκατ. σε 5.499 επιχειρήσεις.

Το 2013 η Τράπεζα Πειραιώς εκταμίευσε κρατικές ενισχύσεις ύψους €17 εκατ. σε 268 επιχειρήσεις, διενεργώντας ισάριθμες επιτόπιες 
πιστοποιήσεις ολοκλήρωσης των επενδύσεων.

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2013 οι επιτόπιες πιστοποιήσεις διενεργούνται από τη θυγατρική του ομίλου «Πειραιώς Real Estate».

Στο πλαίσιο της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και λόγω της πολύχρονης πείρας της, η Μονάδα διαθέτει εξειδικευμένα 
στελέχη της στο «Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη» προκειμένου να συμβάλουν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις που επιθυμούν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στα τέλη του 2013 επιτεύχθει η πλήρης ενσωμάτωση του χαρτοφυλακίου των πρώην κυπριακών τραπεζών (Κύπρου, Cyprus Popular Bank, 
Ελληνική) και της Millennium Bank στα συγκεκριμένα έργα, με την ενοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών και την εφαρμογή ενιαίου 
πλαισίου διαχείρισης. Έτσι το συνολικό χαρτοφυλάκιο ανέρχεται πλέον σε 3.725 έργα εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί 3.136, 
εισπράττοντας την αναλογούσα ενίσχυση.

Χ Ρ Η Μ ΑΤ Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Ι  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ  Μ Ι ΣΘ Ω Σ Ε Ι Σ

Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές μισθώσεις AE
(Πειραιώς Leases)
H εταιρεία Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ είναι μέλος του International Finance and Leasing Association (IFLA) και 
διαχειρίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων χρηματοδοτικών μισθώσεων του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα. 

Το 2013 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της εταιρείας Γενική Leasing, γεγονός που αποτελεί τον πρώτο μιας σειράς μετασχηματισμών που
θα ακολουθήσουν και προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του 2014 με στόχο την απορρόφηση των στοιχείων του ενεργητικού 
χρηματοδοτικών μισθώσεων των εταιρειών Κύπρου Leasing και CPB Leasing. Με το πέρας της διαδικασίας αυτής η Πειραιώς Leasing θα 
καταστεί η μεγαλύτερη και ισχυρότερη εταιρεία του κλάδου με μερίδιο αγοράς άνω του 40%.

Οι νέες εργασίες 2013 ανήλθαν σε €79 εκατ. Το ενοποιημένο εκμισθωμένο ενεργητικό, μετά την προσθήκη του χαρτοφυλακίου και της 
Γενικής, ανήλθε σε €1.015 εκατ. 

Το 2014 η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην επιτυχή αφομοίωση του προστιθέμενου χαρτοφυλακίου, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει την ενεργό 
διαχείριση του ενεργητικού της υποστηρίζοντας τις επενδυτικές πρωτοβουλίες των πελατών της. 

λειτουργικές μισθώσεις - Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις αΕ
(AVIS-Πειραιώς Best Leasing)
Η Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ λειτουργεί κάτω από το εμπορικό σήμα AVIS-Πειραιώς Best Leasing και 
δραστηριοποιείται στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα στον τομέα της μακροχρόνιας μίσθωσης, 
που αποτελεί το 75% της δραστηριότητας ενοικίασης της εταιρείας, υπήρξε σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση τόσο του μεριδίου 
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αγοράς όσο και των μισθώσεων, παρά τη μεγάλη κρίση που αντιμετώπισε 
ο κλάδος των αυτοκινήτων στην Ελλάδα από την αυξημένη φορολογία 
αλλά και την εξαιρετικά αρνητική οικονομική συγκυρία. 

Το σύνολο του στόλου της εταιρείας το 2013 ανήλθε σε 30.000 αυτοκίνητα. 
Η εταιρεία είχε πτώση του κύκλου εργασιών από μακροχρόνιες ενοικιάσεις 
της τάξης του 4% ενώ ο κύκλος εργασιών των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων 
παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 25%. Σημειώνεται ότι κατά τη 
διάρκεια του 2013 οι ταξινομήσεις αυτοκινήτων παρουσίασαν οριακή 
άνοδο στο 0,4%, ενώ οι λιανικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων 
σημείωσαν πτώση κατά 10,9%. Ταυτόχρονα, και ενώ ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην ελληνική 
αγορά είναι η ρευστότητα, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει επαρκή 
ρευστότητα για την κάλυψη των επιχειρησιακών της αναγκών.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με δίκτυα εμπόρων 
αυτοκινήτων, σημειώθηκε αύξηση 28% και στις 31.12.2013 ο αριθμός τους 
ανερχόντα σε 431 επιχειρήσεις πανελλαδικά.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, η εταιρεία είναι η μεγαλύτερη στο κλάδο ενοικίασης αυτοκινήτων αναφορικά με τον 
αριθμό αυτοκινήτων που έχει στην κατοχή της, παρουσιάζοντας τον σημαντικότερο κύκλο εργασιών από το σύνολο των ενοικιάσεων. 

 
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ ΑΤ Ι ΚΟ  FA C T O R I N G

Η Πειραιώς Factoring θυγατρική 100% του Ομίλου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1998, είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Factors Chain 
International και μέλος της Ελληνικής Ένωσης Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων με εκπροσώπηση τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο 
όσο και στις επιμέρους Επιτροπές αυτής. 

Η Πειραιώς Factoring παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών του Εγχώριου και Εξαγωγικού Factoring στις επιχειρήσεις, χρηματοδοτώντας τις 
απαιτήσεις τους και εξασφαλίζοντας αποτελεσματική διαχείριση και συνεχή αξιολόγηση της φερεγγυότητας υφιστάμενων ή νέων 
συνεργασιών, παράλληλα με ασφαλιστική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.

Το ενεργητικό της εταιρείας ανήλθε σε €285,6 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 44%. Η κερδοφορία προ φόρων αυξήθηκε κατά 44% και 
ανήλθε σε €1,3 εκατ. έναντι €0,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο. 

Κεντρικός άξονας δραστηριότητας της εταιρείας για το 2014 είναι η στήριξη των οικονομικά υγιών και δυναμικών επιχειρήσεων που σε 
συνδυασμό με την εξωστρέφεια θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

OLYMPIC ΕμΠορΙΚΕΣ & ΤούρΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙρηΣΕΙΣ αΕ 
βαΣΙΚα οΙΚονομΙΚα μΕγΕθη

ΑΞΙΑ ΣΤΟΛΟΥ 

€294,6
εκατ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

€456,1
εκατ.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

€84,1
εκατ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

€159,0
εκατ.
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Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία το 2014 θα εστιάσει κυρίως:
  Στην ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωργίας, μέσα στα πλαίσια πολιτικής του Ομίλου, μέσω του εξαγωγικού factoring, συμβάλλοντας στην 
ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας. 

  Στη δημιουργία νέων συνεργειών με τον Όμιλο, επιτυγχάνοντας στοχευμένες χρηματοδοτήσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του 
κύκλου εργασιών επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των δανείων. 

  Στη χρήση νέων προϊόντων factoring για τη χρηματοδότηση της παραγωγικής αλυσίδας, βοηθώντας αποτελεσματικά τη βιωσιμότητα 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό. 

  Στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων υγιών επιχειρήσεων με καινοτόμα προϊόντα ή προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

 
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ι Κ Η  -  w i n b a n k

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank) της Τράπεζας Πειραιώς απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις το 2013 τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό:
Ευρωπαϊκή πρωτιά κατέκτησε για δεύτερη χρονιά η υπηρεσία mobile banking της Τράπεζας Πειραιώς καθώς αναδείχθηκε με τον τίτλο ‘Best 
in Mobile Banking’ στον διαγωνισμό του διεθνούς περιοδικού Global Finance. Στον ίδιο διαγωνισμό, ευρωπαϊκή πρωτιά κατέκτησε η 
Ηλεκτρονική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς για τις κατηγορίες ‘Best Web Site Design’, ‘Best Consumer Internet Bank’ και η Ηλεκτρονική 
Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου για την κατηγορία ‘Best Integrated Consumer Bank Site’ και ‘Best Consumer Internet Bank’. 

Η εφαρμογή winbank Λεφτά στο Λεπτό App βραβεύθηκε ως η κορυφαία στην κατηγορία Finance, Banking and Payments στην τελετή 
απονομής των AppWARDS 2013, των πρώτων ελληνικών βραβείων για εφαρμογές σε smartphones, tablets και smart TVs. 

Τέλος, στη διοργάνωση των E-volution Awards, του Οργανισμού Ενημέρωσης Boussias Communication σε συνεργασία με το Εργαστήριο 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ηλεκτρονική Τραπεζική διακρίθηκε για τρεις συμμετοχές της. 
«Πειραιώς Prepaid Cards», κατηγορία ebanking-καινοτόμες υπηρεσίες, «Μηχανισμοί Ασφαλείας και Προστασίας Πελατών», κατηγορία 
ebanking-πρωτοβουλίες security και «Easypassbook-Αυτόματη ενημέρωση βιβλιαρίου», κατηγορία Εξυπηρέτηση πελατών. 

To 2013 η winbank υποδέχτηκε το διευρυμένο πελατολόγιο όλων των τραπεζών που ενσωματώθηκαν στον Όμιλο. Οι πελάτες των πρώην 
ΑΤΕbank, Ελληνικής, Κύπρου, CPB και Millennium έχουν μεταφερθεί στην πλατφόρμα της winbank και απολαμβάνουν όλο το εύρος των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Μετά την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων σε απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκε αύξηση 27% στο μέσο μηνιαίο αριθμό ενεργών χρηστών. 
Παράλληλα, οι χρήστες του phone banking αυξήθηκαν κατά 35%, ενώ κατά 64% αυξήθηκαν και οι εγχρήματες τηλεφωνικές εντολές. Το 
74% των εμβασμάτων, το 70% των μεταφορών κεφαλαίων εντός της Tράπεζας και το 63% των χρηματιστηριακών συναλλαγών 
εκτελέστηκαν μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών (web/phone/mobile). Στo πλαίσιo της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
είναι πλέον διαθέσιμη η δυνατότητα on-line ανοίγματος και διαχείρισης Προθεσμιακών Καταθέσεων.

Σημαντική αύξηση κατά 165% παρουσίασαν και οι συναλλαγές μέσω mobile banking, με παράλληλη αύξηση κατά 38% και των ενεργών 
χρηστών της υπηρεσίας. Η πρωτοποριακή υπηρεσία «Λεφτά στο Λεπτό» (αποστολή μετρητών από web/phone/mobile/ATM και παραλαβή 
τους χωρίς κάρτα από ΑΤΜ) συνεχίζει την ανοδική πορεία της καθώς παρατηρήθηκε 71% αύξηση στον όγκο συναλλαγών, με την αξία τους 
να ξεπερνά τα €17 εκατ. Όσον αφορά τη διεθνή παρουσία του Ομίλου Πειραιώς, εντός του 2013 υλοποιήθηκε για όλες τις χώρες 
δραστηριοποίησης του Ομίλου ειδικό σύστημα πρόληψης απάτης για συναλλαγές μέσω eBanking, ενώ εγκαταστάθηκε και σύστημα Digital 
analytics, το οποίο συμβάλλει στην αξιολόγηση και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Εντός του 2013 ολοκληρώθηκε επίσης το έργο μετάπτωσης της Piraeus Βank Romania στην πλατφόρμα winbank international, αποτελώντας 



60

την 7η κατά σειρά χώρα δραστηριοποίησης του Ομίλου που εντάσσεται σε αυτή, μετά την Αίγυπτο, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, 
την Ουκρανία και την Ελλάδα. 

Αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρήθηκε στον αριθμό των εγγεγραμμένων πελατών των Εναλλακτικών Δικτύων, αλλά και γενικότερα στη χρήση 
του eBanking και του mobile banking στις περισσότερες χώρες.

Στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσης για τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ικανοποίησης των πελατών και της έμφασης
στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, το 2013 τα κανάλια και οι υπηρεσίες 
επαναπιστοποιήθηκαν με ISO 9001:2008 από την TUV Hellas για 10η συνεχή χρονιά.

Το 2013 στο portal πληρωμών www.easypay.gr οι διαθέσιμες πληρωμές αυξήθηκαν κατά 8% σε σχέση με το 2012, ενώ η αξία των 
πληρωμών που διεκπεραιώθηκαν μέσω του portal αυξήθηκε κατά 179%. Σημειώθηκε αύξηση των συναλλαγών κατά 147%, ενώ το 10% των 
νέων χρηστών της υπηρεσίας easypay εκτέλεσαν την εγγραφή τους μέσω του mobile version, winbank easypay App.

Η winbank Direct, η 1η Ηλεκτρονική Τράπεζα στην Ελλάδα, συνέχισε την ανοδική πορεία της και το 2013. Οι πελάτες που απέκτησαν 
λογαριασμό winbank Direct αυξήθηκαν κατά 39% σε σχέση με το 2012, ενώ τα συνολικά υπόλοιπα αυξήθηκαν κατά 73%. Ταυτόχρονα, η 
online αγορά ασφάλειας οχήματος παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση 180% σε σχέση με το 2012 και αποτέλεσε το 12% του συνόλου 
παραγωγής της Τράπεζας για το 2013.

Επιπρόσθετα το 2013, η Τράπεζα εισήγαγε την πρωτοποριακή υπηρεσία Click to Chat, έναν εντελώς νέο τρόπο επικοινωνίας μέσω του οποίου 
οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα ενόσω πλοηγούνται στο web banking να εξυπηρετούνται για οποιοδήποτε θέμα τούς απασχολεί σχετικά με 
τη winbank, την ίδια στιγμή που εκτελούν μια μεταφορά ή μια πληρωμή ή χρησιμοποιούν οποιαδήποτε εφαρμογή ή υπηρεσία του web 
banking, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν περιβάλλον (π.χ. να στείλουν e-mail) ή να χρησιμοποιήσουν άλλο μέσο επικοινωνίας (π.χ. 
τηλεφωνική κλήση). Προς το παρόν λειτουργεί σε συγκεκριμένα segments πελατών, ενώ το 2014 προγραμματίζεται η επέκτασή της σε όλο 
το πελατολόγιο.

Το 2013 η Τράπεζα συνέχισε τη διάθεση της πρωτοποριακής υπηρεσίας Piraeus Customer Protection, με αυξημένες καλύψεις για όλους τους 
ιδιώτες πελάτες της, σε σχέση με το 2012. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση των συμβολαίων της υπηρεσίας κατά 86%. Σε περίπτωση απώλειας ή 
κλοπής, η υπηρεσία προσφέρει βοήθεια στον κάτοχό της μέσω τραπεζικών και ασφαλιστικών καλύψεων (wallet & shopping protection). Οι 
τελευταίες ενεργοποιούνται είτε ο πελάτης βρίσκεται στην Ελλάδα είτε ταξιδεύει στο εξωτερικό. Για το τρέχον έτος έχει σχεδιαστεί η κάλυψη 
και των εταιρικών πελατών της Τράπεζας.

Όσον αφορά τις δράσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας που βιώνει ο πελάτης μέσα από τα δίκτυα εξυπηρέτησης 
της Τράπεζας, η αρμόδια μονάδα Customer Intelligence & Experience έθεσε σε εφαρμογή και συνεχίζει τις παρακάτω ενέργειες:
Α)  Το πρόγραμμα προώθησης εναλλακτικών Καναλιών «Κερδίστε Χρόνο» ξεκίνησε πιλοτικά το 2010 στοχεύοντας στη διατηρήσιμη μείωση 

του κόστους της εξυπηρέτησης των πελατών του καταστήματος με παράλληλη αναβάθμιση του επιπέδου της εξυπηρέτησης, μέσω της 
προώθησης των πελατών στη χρήση εναλλακτικών καναλιών ATM, APS και web banking. Το πρόγραμμα κατά το 2013 πέτυχε την 
εκπαίδευση σημαντικού αριθμού πελατών στους νέους τρόπους εξυπηρέτησης, αυξάνοντας το ποσοστό προώθησης των συναλλαγών από 
το Ταμείο των καταστημάτων προς τα εναλλακτικά κανάλια κατά 3%, συνεχίζοντας από την αύξηση 2% που είχε επιτευχθεί το 2012. 
Κατά τη διάρκεια του 2014 το Πρόγραμμα θα συνεχιστεί στοχεύοντας στην προώθηση επιπλέον ποσοστού 5% των συναλλαγών του 
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Ταμείου στα εναλλακτικά κανάλια, ενώ η προώθηση του web banking θα γίνεται με τη χρήση tablet σε μεγάλο αριθμό καταστημάτων του 
Δικτύου.

Β)  Από το 2010 η Τράπεζα υιοθέτησε την τμηματοποίηση πελατολογίου Λιανικής Τραπεζικής ως μέσο για την πελατοκεντρική στροφή στη 
διαχείριση, την εξυπηρέτηση και εμπειρία του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, το 2013 έγινε η τμηματοποίηση του πελατολογίου όλων των υπό 
μετάπτωση τραπεζών, που αφορά €6,7 εκατ. κύριους ιδιώτες πελάτες με σκοπό τη χαρτογράφηση των πελατών μας σε ομάδες πελατείας 
με συγκεκριμένα και διακριτά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Απόρροια της τμηματοποίησης είναι και η εφαρμογή του SNA (Social Νetwork 
Analysis) για όλους τους ιδιώτες πελάτες, δηλαδή η αναγνώριση όλων των δικτύων μεταξύ των πελατών και η ανάδειξη των leaders σε 
αυτά. Τόσο η τμηματοποίηση όσο και το SNA συμβάλλουν στην πιο στοχευμένη επικοινωνία με τους πελάτες, για λόγους cross sell, 
retention, ενεργοποίησης και επαναπροσέλκυσης καταθέσεων. Το 2014, θα δοθεί έμφαση στην προσωποποιημένη τιμολόγηση 
καταθετικών (αρχικά) προϊόντων με χρήση τεχνολογιών analytics, καθώς και στην επιλογή κατάλληλων υποψήφιων πελατών για 
τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Η τεχνογνωσία που διαθέτει η Τράπεζα στη χρήση των analytics και των GIS/micro marketing εργαλείων 
είναι εφάμιλλη τραπεζών της δυτικοευρωπαϊκής και αμερικανικής αγοράς και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Γ)  Το 2013 η Τράπεζα, πρώτη στην εγχώρια αγορά, ξεκίνησε το Marketing Automation, με εγκατάσταση μιας από τις κορυφαίες πλατφόρμες 
παγκόσμια. Στο σύστημα αυτό εντάσσονται και θα ενταχθούν έως το τέλος του 2014, όλα τα κανάλια και οι εφαρμογές που εξυπηρετούν 
τις ενέργειες της Τράπεζας. Το νέο αυτό σύστημα έχει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς επιτρέπει να διενεργούνται πολλές παράλληλες 
διαφημιστικές καμπάνιες μέσω όλων των καναλιών της Τράπεζας και στόχευση όλο και μεγαλύτερου μέρους πελατολογίου, αξιοποιώντας 
ταυτόχρονα το μεγάλο πλήθος πελατών της Τράπεζας. Η αποτελεσματικότητα των έφτασε το 22% το 2013, διανύοντας την 4η χρονιά 
αύξησης από το 2010 και έπειτα. Σε γενικές γραμμές αυτό σημαίνει ότι 1 στους 4 επιλεγμένους πελάτες, ανταποκρίνεται στις ενέργειες 
που σχεδιάζονται, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη μέρους από τους στόχους της Τράπεζας. 

Δ)  Το 2010 η Τράπεζα Πειραιώς αποτέλεσε την πρώτη ελληνική τράπεζα που εισήγαγε το πρόγραμμα «Φωνή του Πελάτη» (Voice of the 
Customer) με στόχο τη διάχυση μιας ενιαίας πελατοκεντρικής κουλτούρας εντός του Οργανισμού και την παροχή ενός ανωτέρου επιπέδου 
εμπειρίας στον πελάτη.

Η υλοποίηση του προγράμματος «Φωνή του Πελάτη» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη συλλογή και ανάλυση, με δομημένο τρόπο, 
πληροφοριών που καθορίζουν την εμπειρία του πελάτη με τα υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας αλλά και για την 
επεξεργασία σημαντικής πληροφόρησης σχετικά με τη ανάπτυξη μελλοντικών προϊόντων / υπηρεσιών καθώς και εν δυνάμει ευκαιριών 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα επέκτεινε το 2013 τα υφιστάμενα προγράμματα “Voice of the Customer” εντάσσοντας, ανάμεσα σε 
άλλα, μέρος του Δικτύου Καταστημάτων της. Η υλοποίηση του προγράμματος σε επιλεγμένο καταστήματα πραγματοποιήθηκε, πιλοτικά, 
μετά από ειδικό σχεδιασμό. Το 2014 αναμένεται να υλοποιηθεί, σταδιακά, στο σύνολο του Δικτύου Καταστημάτων ως μέρος ειδικού έργου 
υψηλής αξίας για την Τράπεζα. 

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας ξεκινήσει από το 2012 τη συστηματική καταγραφή και κατηγοριοποίηση των παραπόνων που 
προκύπτουν από τους πελάτες μέσα από το πρόγραμμα «Πολυκαναλική Διαχείριση Παραπόνων Πελατών» κατάφερε να καταγράψει την 
ικανοποίηση του πελάτη μέσω του προσδιορισμού της πραγματικής αιτίας του προβλήματος/παραπόνου καθώς και της άμεσης 
ανταπόκρισης στην αντιμετώπιση αυτών. Το 2013, παγιώθηκε ο μηχανισμός της καθημερινής ενημέρωσης των παραπόνων που προκύπτουν 
από τους πελάτες που καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας. Στη συνέχεια, υιοθετήθηκαν από τις Διευθύνσεις της Τράπεζας 
βελτιωτικές δράσεις, με σκοπό την ελαχιστοποίηση εμφάνισης των παραπόνων με «διττό» όφελος: τη μείωση των εργατοωρών για τη 
διαχείριση ενός παραπόνου από την πλευρά της Τράπεζας και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 
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Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η  Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ι Κ Η

Σε ένα περιβάλλον που διακρίνεται για τις ραγδαίες αλλαγές και τις σημαντικές προκλήσεις, και ενώ σχεδόν όλοι οι τομείς της οικονομίας 
επηρεάστηκαν αρνητικά, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια που συντελείται για την έξοδο της χώρας από την 
παρούσα κρίση.

Προϊόντα-δανειοδοτήσεις
Βασικό στοιχείο και κορυφαίο παράγοντα της παραπάνω προσπάθειας αποτελεί η χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης. Στην 
κατεύθυνση αυτή η Τράπεζα Πειραιώς στήριξε έμπρακτα τον αγρότη, την αγροτική επιχείρηση και τη βιομηχανία αγροτικών προϊόντων. 

Η Τράπεζα Πειραιώς με δεδομένη την πείρα και την τεχνογνωσία της κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτικών επιχειρήσεων και
τον εποχικό και κυκλικό χαρακτήρα της γεωργίας, και αποτελεί σημείο αναφοράς προσφέροντας ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Βασικό στόχο της Τράπεζας το 2013 αποτέλεσε η ομαλή ενσωμάτωση και προσαρμογή των Ανοικτών Δανείων Αγροτών (ΑΔΑ) στο νέο 
πλαίσιο, καθώς συνιστούν το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των καλλιεργητικών δαπανών για ένα μεγάλο πλήθος 
αγροτών. Οι υπόλοιπες βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις, όπως οι προεισπράξεις αγροτικών επιδοτήσεων, προσέδωσαν σε σημαντικό βαθμό 
την απαιτούμενη ρευστότητα σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Επιπρόσθετα με το Δάνειο Ενεργητικής Προστασίας Αγροτικής 
Καλλιέργειας (ΕΛΓΑ), υποστηρίζεται η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, που εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα Ενεργητικής 
Προστασίας του ΕΛΓΑ. 

Σε επίπεδο μεσομακροπρόθεσμης δανειοδότησης οι επενδυτικές ανάγκες 
και τα αιτήματα χρηματοδότησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
εξυπηρετήθηκαν αποτελεσματικά με τα υφιστάμενα ευέλικτα και καινοτόμα 
προϊόντα της Τράπεζας. Με το Δάνειο Αγροτών «Γη & Εξοπλισμός» για 
χρηματοδότηση με σκοπό την αγορά γης, ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, 
μηχανολογικού εξοπλισμού, την ανέγερση γεωργικών και κτηνοτροφικών 
κτισμάτων. 

νέα καινοτόμα προϊόντα
Στο βασικό σχεδιασμό της Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα 
βρίσκονται και νέα χρηματοδοτικά προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη τόσο 
τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις επενδυτικές ανάγκες του αγροτικού τομέα. 
Επίσης η Τράπεζα Πειραιώς επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη γενιά 
νέων αγροτών, που αποτελούν το βασικό φορέα εισαγωγής νέας 
τεχνολογίας και καινοτομιών και υποστηρίζει τις δράσεις τους από την 
αρχική εγκατάστασή τους έως και τις απαιτήσεις για επενδύσεις με 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους τραπεζικά προγράμματα.

αποτελέσματα
Η Τράπεζα εστίασε στη συγκράτηση δαπανών, με βασικό στόχο της τη 
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διατήρηση υφιστάμενων υπολοίπων, πελατολογίων και μεριδίων αγοράς, κάτι που πραγματοποιήθηκε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό.
Στο κλείσιμο του 2013 και στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων που αφορούν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε 
περίπου €1,3 δισ. υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων, ενώ οι συνολικές εκταμιεύσεις ανήλθαν σε πάνω από €250 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι
η Τράπεζα, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, παρέμεινε σταθερή στις δεσμεύσεις της για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, διοχετεύοντας 
πολύτιμη ρευστότητα και διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό και κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της εθνικής οικονομίας. 

Εργασίες υποστήριξης
Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται σε αγαστή σύμπραξη με το ΥπΑΑΤ, ενώ διατηρεί άριστη συνεργασία με όλους τους φορείς του αγροτικού 
τομέα (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, ΟΓΑ κ.λπ.). 

Συνεχίζοντας και εντός του 2013 το πλαίσιο υποστήριξης και ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας της χώρας, ενέκρινε τη συνέχιση της 
χρηματοδότησης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκοπός της χρηματοδότησης είναι η έγκαιρη απόδοση των Κοινοτικών Ενισχύσεων που χορηγούνται 
από Κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στους Έλληνες αγρότες. Στις 19/12/2013 η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την 
εκταμίευση και πληρωμή των κοινοτικών ενισχύσεων του 2013 σε 660 χιλιάδες αγρότες της χώρας, ύψους €1,9 δισ. Η συγκεκριμένη 
διαδικασία διασφαλίζεται και ενισχύεται και από το γεγονός ότι η υπηρεσία διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά 
ΕΝ ISO 9001:2008. 

Επίσης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία μια σειρά πληρωμών προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούσαν σε επιστροφή του φόρου 
καυσίμου (Ε.Φ.Κ.), Αναδιάρθρωση Καπνού (Μ 144), εξισωτική αποζημίωση 2013, Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών κ.λπ.

Με το σύνολο των πληρωμών αυτών διοχετεύθηκε ρευστότητα στην αγορά, σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία.

δράσεις και πρωτοβουλίες 
Η Τράπεζα Πειραιώς, με πίστη στις προοπτικές ανάπτυξης του αγροτικού τομέα στη χώρα μας, έχει ήδη ανακοινώσει και συμμετέχει σε 
σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν στόχο να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τον κρίσιμο αυτό τομέα της ελληνικής 
οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) η Τράπεζα ανέλαβε μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία κατ’ αποκλειστικότητα την υλοποίηση των προγραμμάτων του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Το συνολικό ύψος της 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων είναι €253 εκατ., εκ των οποίων €115 εκατ. χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Αγροτικής 
Επιχειρηματικότητας και €138 εκατ. από την Τράπεζα. Τα προγράμματα που πραγματοποιούνται μέσω του Ταμείου αφορούν κυρίως δράσεις 
εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121), καθώς και την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ένταξης και ανάπτυξης 
τεχνολογικών καινοτομιών σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα (Μέτρο 123Α).

Επίσης η Τράπεζα, προσεγγίζοντας δυναμικά τους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα και στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο με 
την ονομασία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ» σχεδίασε και παρέχει μεσομακροπρόθεσμο δανειακό προϊόν ως επιβράβευση καινοτόμων 
δράσεων και με στόχο την ενθάρρυνσή τους και συνεπώς την πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου και την καταπολέμηση της 
ανεργίας.

Η Τράπεζα υλοποιεί ήδη και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας για νέους. Οι νέοι αγρότες, αφού 
ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσής τους, στο Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας «Εξέλιξη» του Οµίλου, θα 
ενισχυθούν μέσω ειδικά σχεδιασμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη της εγκατάστασής τους, των αναγκών τους σε 
μηχανήματα, αγροεφόδια, σπόρους ή σποριόφυτα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και απορρόφηση της παραγωγής τους κατά τα πρώτα 3 έτη. 

Τέλος, η Τράπεζα με τη συμμετοχή της σε συνέδρια και εκδηλώσεις σχετικά με τον αγροτικό τομέα, στηρίζει έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία 
ώστε ο αγροτικός τομέας να αποτελέσει τη βάση της πραγματικής οικονομίας και την αφετηρία επανεκκίνησης της οικονομίας και 
αναβίωσης των ευρύτερων αγροτικών περιοχών της χώρας μας.
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Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω σχεδιάζονται με δυναμική διάσταση αφού λαμβάνονται υπόψη συνεχώς όλες οι εξελίξεις όπως είναι και η 
νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). 

Τέλος, τη βασικότερη παρέμβαση της Τράπεζας στην Αγροτική Πίστη, για τη χρονιά που πέρασε, αποτέλεσε το Πρόγραμμα της Συμβολαιακής 
Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, για το οποίο ακολουθεί ειδική αναφορά. 

Η Συμβολαιακή Γεωργία - Κτηνοτροφία είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης των παραγωγικών φορέων της Αγροτικής Οικονομίας, δηλαδή 
των παραγωγών και των επιχειρήσεων αγοράς, μεταποίησης και εξαγωγής της αγροτικής παραγωγής. Πρόκειται για μια φιλόδοξη 
προσπάθεια που επιχειρεί να κινήσει συντεταγμένα παραγωγούς και επιχειρήσεις εμπορίας, μεταποίησης και εξαγωγών της αγροτικής 
παραγωγής, με μια κοινή συμφωνία προς την κατεύθυνση του αμοιβαίου οφέλους. Σε αυτή την κίνηση η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο 
συνδετικός κρίκος καθώς παίζει το ρόλο του χρηματοδότη και του κεντρικού συντονιστή. 

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να συμβάλλει στη στοχευμένη χρηματοδότηση της αγροτικής παραγωγής και ουσιαστικά στην ενίσχυση 
της ρευστότητας και τον συναλλακτικό εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας. Καλύπτει τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους 
παραγωγής προϊόντων Αγροτικής Εκμετάλλευσης των παραγωγών που συνδέονται μέσω συμβολαίου με συγκεκριμένο αγοραστή της 
αγροτικής τους παραγωγής (συνεταιρισμός – ομάδα παραγωγών, μεταποιητική εξαγωγική επιχείρηση κ.λπ.).

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτυγχάνεται ο συναλλακτικός εξορθολογισμός της αγροτικής παραγωγής, καθώς η Συμβολαιακή Γεωργία 
- Κτηνοτροφία παρεμβαίνει ενεργά διασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους στους παραγωγούς τη στιγμή που τους χρειάζονται για την 
παραγωγική τους διαδικασία και για να πετύχουν καλύτερες τιμές στην αγορά αγροτικών εφοδίων και προμήθεια ζωοτροφών. 

Αντίστοιχα, παρεμβαίνει και στον επόμενο κρίκο της αλυσίδας, εξασφαλίζοντας την απορρόφηση της παραγωγής, καθώς με τη 
χρηματοδότηση που παρέχει η Τράπεζα, η επιχείρηση μπορεί να εξοφλεί άμεσα τους παραγωγούς με τους οποίους έχει συνάψει συμβόλαιο. 

Εντός του 2013 ξεκίνησαν κι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς δεκαπέντε (15) συνεργασίες με μεταποιητικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, 
εντάσσοντας κάτω από την ομπρέλα της Τράπεζας σημαντική γκάμα των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής. Στις παραπάνω 
συνεργασίες είχαν ενταχθεί περισσότεροι από 3.000 παραγωγοί ως το τέλος του 2013, με προϊόντα τόσο της φυτικής όσο και της ζωικής 
παραγωγής.

Π ΡΑ Σ Ι Ν Η  Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ι Κ Η  -  G R E E N  B A N k I N G

Η κρίση των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά έχει οδηγήσει τις περισσότερες επιχειρήσεις σε αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας τους. 
Νέοι κλάδοι αναδεικνύονται ως κεντρικοί άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου ενώ η περιβαλλοντική υπευθυνότητα λογίζεται πλέον 
ανάμεσα στις βασικές συνιστώσες της λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς διαπίστωσε πολύ γρήγορα τις προοπτικές 
και την αναγκαιότητα ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα, ενώ η απαραίτητη τεχνογνωσία αναπτύχθηκε από την ίδια την Τράπεζα και 
οδήγησε στη δημιουργία μιας όλο και διευρυνόμενης οικογένειας πράσινων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες των αναδυόμενων κλάδων της περιβαλλοντικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, η στρατηγική απόφαση της Τράπεζας είναι να στηρίξει 
έμπρακτα τις επενδυτικές και επιχειρηματικές προσπάθειες στους κλάδους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της εξοικονόμησης 
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ενέργειας, της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και νερού, της πράσινη χημείας, των πράσινων μεταφορών, της βιολογικής γεωργίας, 
και του οικοτουρισμού-αγροτουρισμού.

Η δέσμευση αυτή της Τράπεζας, όπως έχει καταγραφεί σε σχετικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης, αποτυπώνεται και στην οργανωτική 
δομή της με τη δημιουργία του Τομέα Περιβαλλοντικής Τραπεζικής, ο οποίος και μεριμνά για την ενημέρωση και δικτύωση των πελατών του 
Ομίλου, τη δημιουργία και την προώθηση πράσινων τραπεζικών προϊόντων, τον συντονισμό και την εκπαίδευση του δικτύου και άλλων 
εξωτερικών φορέων, την αξιολόγηση των πράσινων επενδύσεων και την παροχή πληροφοριών για τις πράσινες δράσεις της Τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτή είναι ήδη εμφανή με την αξιοσημείωτη αύξηση του χαρτοφυλακίου των πράσινων 
χρηματοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια αλλά και την αξιοποίηση των θυγατρικών του Ομίλου με την προώθηση και από αυτές πράσινων 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

Πράσινη Ενημέρωση και δικτύωση Πελατών
Από το 2009 ως σήμερα ο Τομέας Περιβαλλοντικής Τραπεζικής, προσπαθώντας να προσεγγίσει το σύνολο των πελατών του Ομίλου, 
έχει υλοποιήσει σειρά από πρωτοποριακές δράσεις με σκοπό την υποστήριξη, την ενίσχυση και την προώθηση της Πράσινης 
Επιχειρηματικότητας.
Το πρώτο έργο ονομάστηκε «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Επιχειρήσεις» εκδόθηκε το 2009 και διανεμήθηκε το 2010 σε 
περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις πελάτες. Κύριος στόχος του εγχειριδίου είναι η ενημέρωση των εταιρειών σχετικά τις καλές 
πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται 
και η μείωση των λειτουργικών τους εξόδων. 

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος LIFE-“Climabiz” το 2010, αναπτύχθηκαν εκθέσεις και 
εργαλεία για επιχειρήσεις με στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τις νέες κλιματικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες και την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων. Επιγραμματικά αναφέρονται οι πιο κάτω:
  «Κλιματική αλλαγή και ελληνικές επιχειρήσεις: Κίνδυνοι και Ευκαιρίες», έκθεση με αναφορά γενικότερα στην κλιματική αλλαγή και στις 
επιπτώσεις της σε διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

  «Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες», ειδική έκθεση στην οποία αποτιμώνται οι επενδυτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από 
την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται ο χρηματοπιστωτικός και ασφαλιστικός κλάδος, ο κατασκευαστικός 
τομέας (εξοικονόμηση ενέργειας), οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον κλάδο της ενέργειας, ο τομέας των τροφίμων, η γεωργία (βιολογική 
γεωργία και βιοκαύσιμα), οι τηλεπικοινωνίες και ο τουρισμός.

  «Κλιματική Αλλαγή και Χρηματοπιστωτικός Τομέας», τεχνική έκθεση που περιγράφει την καινοτομία της Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση με 
την αποτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

  ‘Climabiz Layman’s Report’ μία απλουστευμένη αναφορά του σκοπού του έργου και των αποτελεσμάτων του, που με ιδιαίτερα συνοπτική 
παρουσίαση ο αναγνώστης λαμβάνει κύριες πληροφορίες.

Οι εκθέσεις διανεμήθηκαν σε εργαζομένους και πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Επίσης, μέσω του ίδιου προγράμματος αναπτύχθηκε η Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου που παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού:
  του κόστους και του οφέλους των πρακτικών που μπορεί μία επιχείρηση να εφαρμόσει, ώστε να μειώσει τον κλιματικό της κίνδυνο 
 του κόστους φυσικού και θεσμικού κλιματικού κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης (που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή),
 του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (αέριοι ρύποι, αέρια του θερμοκηπίου, υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα). 

Το εργαλείο βρίσκεται αναρτημένο στους ιστότοπους της Τράπεζας Πειραιώς, κυρίως όμως δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 
λάβουν μία πιο εξειδικευμένη εκτίμηση για τη δική τους δραστηριότητα μέσω των πλήρως κατηρτισμένων στελεχών σε όλα τα Καταστήματα 
της Τράπεζας. 

Στο ίδιο πλαίσιο του έργου “Climabiz”, η Τράπεζα Πειραιώς για μια φορά ακόμη πρωτοπορεί με τη δημιουργία ενός ιστότοπου (www.
greenbanking.gr) που στοχεύει στο να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στο χώρο της πράσινης επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Green 
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Banking Portal είναι η ανάδειξη και δικτύωση επιχειρήσεων και οργανισμών που υιοθετούν καλές πρακτικές μείωσης του περιβαλλοντικού 
τους αποτυπώματος ή/και που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που εντάσσονται σε τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, 
δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες του portal να ενημερωθούν για τις εξελίξεις σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και 
πράσινης επιχειρηματικότητας. Τέλος, τηρείται η πράσινη βιβλιοθήκη στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει σε σχετικά 
νομοσχέδια, κανονισμούς και μελέτες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

Το έτος 2013 το Green Banking Portal επέκτεινε τη λειτουργία του και στην αγγλική γλώσσα. Μέσω της αγγλικής εκδοχής του ιστότοπου, 
αποτελεί σημείο αναφοράς της πράσινης επιχειρηματικότητας εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου, με έμφαση στην ανάδειξη των πελατών 
του Ομίλου Πειραιώς σε όλες τις χώρες όπου έχει παρουσία, και όχι μόνο.

δίκτυο
Το 2013 αποτέλεσε ένα χρόνο με σημαντικές εξελίξεις ως προς το Δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η επέκταση του Δικτύου εντός το 2013 
αποτέλεσε μία πρόκληση ως προς τη δυνατότητα του Τομέα Περιβαλλοντικής Τραπεζικής να μεταφέρει τόσο στα πολυάριθμα καταστήματα 
των αστικών κέντρων όσο και σε αυτά που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας, με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο, 
την πράσινη φιλοσοφία αλλά και κάθε αλλαγή, εξέλιξη και καινοτομία που συντελείται στους τομείς της Πράσινης Επιχειρηματικότητας. Το 
έργο αυτό είναι σε εξέλιξη και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχουν εκπαιδευθεί πάνω από 1.600 υπάλληλοι του δικτύου των καταστημάτων 
σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχή ολοκλήρωση 
του εγχειρήματος.

Μέσω αυτών των άρτια εκπαιδευμένων στελεχών η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στους πελάτες της, ιδιώτες και επιχειρήσεις, υποστήριξη και 
λύσεις για μια ζωή φιλικότερη στο περιβάλλον ενώ τους βοηθά να αναπτύξουν οικονομικά βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα με 
σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στους πελάτες:
  Πράσινα Προϊόντα 
  Πράσινες Υπηρεσίες 
  Τεκμηριωμένη ενημέρωση 
  Τεχνογνωσία 

Το διευρυμένο δίκτυο της Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί το βασικό όχημα ενημέρωσης και ανάδειξης της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, και 
Πράσινης Τραπεζικής, και μαζί με τα υπόλοιπα κανάλια επικοινωνίας της Τράπεζας, πληροφορεί το κοινό για τις εξελίξεις σε θέματα 
περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και πράσινης επιχειρηματικότητας εντός και εκτός του Ομίλου.

Εκπαίδευση
Με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση αλλά και ολοκληρωμένη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των πελατών της Τράπεζας σχετικά 
με τις εξελίξεις στους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες καθόλη τη διάρκεια του 2013:
  Υλοποιήθηκε ο επανασχεδιασμός και η επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας 
σε περιβαλλοντικά θέματα, πράσινες τεχνολογίες και επενδύσεις.

  Σχεδιάστηκαν και ξεκίνησαν να υλοποιούνται στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις για το προσωπικό των εργαζομένων όλων των 
εξαγορασθεισών Τραπεζών, με στόχο την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των νέων συναδέλφων και την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
ενοποιημένου πελατολογίου στα θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της πράσινης τραπεζικής και επιχειρηματικότητας. 
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  Συνεχίστηκε η έκδοση του εσωτερικού ενημερωτικού news letter «GreenBiz» παρέχοντας επίκαιρη πληροφόρηση στους εργαζομένους του 
Ομίλου σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις περιβαλλοντικές 
δράσεις και τα παρεχόμενα πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου. 

Πραγματοποιήθηκαν ημερίδες με στόχο: 
  την ενημέρωση των αγροτών στα θέματα της νέας Κοινής Αγροτικής πολιτικής,
  την ενημέρωση επενδυτών, γραφείων συμβούλων αλλά και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων,
  την ευαισθητοποίηση των εταιρειών σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Πράσινα Προϊόντα και ύπηρεσίες
Η Τράπεζα, σταθερή στη δέσμευσή της για έμπρακτη στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας, συνεχίζει να υποστηρίζει χρηματοδοτικά 
επενδύσεις που σχετίζονται με τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας, να προσαρμόζει τα υφιστάμενα πράσινα προϊόντα έτσι ώστε 
να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να δημιουργεί νέα όπου αυτό απαιτείται.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχοντας από το 2006 δανειακά, ασφαλιστικά και άλλα προϊόντα, καλύπτει το σύνολο των αναγκών ιδιωτών και 
επιχειρήσεων για επενδύσεις σχετικά με τις ΑΠΕ, την εξοικονόμηση ενέργειας, την υπεύθυνη και βιολογική γεωργία, τη διαχείριση 
αποβλήτων και νερού, την πράσινη χημεία, τον οικοτουρισμό-αγροτουρισμό και τις πράσινες μεταφορές. 

Κύρια χαρακτηριστικά των παραπάνω προϊόντων είναι η παροχή τεχνογνωσίας στους τομείς αυτούς μέσα από την πολυετή πείρα 
διαχείρισής τους, τη διευκόλυνση των επενδυτών είτε σε διαδικαστικό επίπεδο είτε παρέχοντας ευνοϊκότερους όρους στις δανειακές τους 
επιλογές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι παράλληλα παρέχονται στους πελάτες συμβουλές με στόχο τη βελτίωση των αποδόσεων των 
προσκομισθέντων επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και επισημάνσεις σχετικά με τον χρησιμοποιηθέντα εξοπλισμό από εξειδικευμένα 
στελέχη.

Έτσι ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω των θυγατρικών του, σχεδίασε, ανέπτυξε και υποστηρίζει ένα πλήρες πακέτο πράσινων 
υπηρεσιών για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, με δυνατότητα εφαρμογής σε όλους τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας. Οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών εταιρειών, με τη μείωση των λειτουργικών 
τους εξόδων, την δραστηριοποίησή τους σε νέους καινοτόμους τομείς και την προσαρμογή υφιστάμενων επιχειρήσεων σε νέα πρότυπα. Οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες συνάδουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη όπου οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον λειτουργούν παράλληλα σε κάθε 
επιχειρηματική δραστηριότητα, υιοθετώντας λύσεις και πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον και προσφέρουν σημαντικά οικονομικά 
οφέλη. 

Τέλος το 2013 ξεκίνησε η Πράσινη Κίνηση, όπου με όχημα τα πράσινα τραπεζικά προϊόντα προωθείται για μία ακόμη φορά έμπρακτα η 
πράσινη επιχειρηματικότητα. Η κίνηση έχει παράλληλο χαρακτήρα καθώς προωθούνται εταιρείες των οποίων τα παρεχόμενα προϊόντα 
ανήκουν στους προαναφερθέντες τομείς, ενώ παράλληλα ενισχύεται η οικονομική δυνατότητα των ιδιωτών πελατών μέσω ιδιαίτερων 
εκπτώσεων να επιλέξουν τα προϊόντα αυτά και να κάνουν μία ουσιαστική στροφή σε καθημερινές λύσεις όπου επιτυγχάνεται τόσο η 
εξοικονόμηση χρημάτων όσο και η ποιότητα ζωής. 

Τεχνική αξιολόγηση Έργων
Η Τεχνική Αξιολόγηση Έργων Περιβαλλοντικής Τραπεζικής αποτελεί μέρος της διαδικασίας χρηματοδότησης πράσινων επιχειρηματικών 
προτάσεων. Κατά τη διενέργειά της αξιολόγησης βεβαιώνεται αφενός η βιωσιμότητά και αποδοτικότητα αφετέρου η περιβαλλοντική 
διάσταση (αποτύπωμα) της επένδυσης, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των επενδυτών και κατ’ επέκταση της Τράπεζας.

Κατά το 2013 συνεχίστηκε η βελτιστοποίηση της διαδικασίας αυτής, δημιουργώντας μία αξιόλογη βάση τεχνικών και άλλων δεδομένων που 
εμπλουτίζεται καθημερινά, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η μετέπειτα παρακολούθηση των επενδύσεων. Αξιολογήθηκε, επιπλέον των 
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νέων επενδύσεων, μέρος του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου πράσινων δανείων, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των 
χρηματοδοτούμενων έργων και την παροχή συμβουλών προς τους πιστούχους – επενδυτές για την αρτιότερη διαχείρισή τους. Τέθηκαν οι 
βάσεις για την επέκταση και παγίωση της αξιολόγησης εντός του 2014 σε όλο το χαρτοφυλάκιο πράσινων δανείων, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες συγχωνεύσεις. Αντίστοιχη αξιολόγηση εφαρμόζεται και στις δραστηριότητες των θυγατρικών του 
Ομίλου Πειραιώς στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για τα νέα έργα που σχετίζονται με τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Πράσινες Επενδύσεις
Ο Όμιλος Πειραιώς μέσω της Piraeus Capital Management (PCM) συμμετέχει στον Όμιλο Advent που αποτελείται από την ελληνική εταιρεία 
Advent Technologies AE και τη νεοϊδρυθείσα αμερικανική εταιρεία Advent Technologies Inc. οι οποίες ειδικεύονται σε τεχνολογίες κυψελίδων 
καυσίμου (fuel cells). Ταυτόχρονα η PCM συμμετέχει στην εταιρεία Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων ΑΕ, με το συνολικό μερίδιό της να 
φτάνει πλέον και για τις δύο εταιρείες τα 2,4 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον μέσω του Private Equity έχει δημιουργηθεί το Piraeus Clean Energy fund, που επενδύει στον κλάδο της ενέργειας στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και το οποίο έχει επενδύσει σε 2 έργα Α.Π.Ε.

αποτελέσματα
Στο κλείσιμο του 2013 και στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων που αφορούν επενδύσεις στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας, η 
Τράπεζα Πειραιώς είχε €1,58 δισ. εγκεκριμένα όρια και €1,22 δισ. υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων, με 21,5% ετήσια αύξηση ορίων και 35,5% 
αύξηση υπολοίπων σε σχέση με το 2012. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις 
της για τη στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας. Σε όλα τα τμήματα της αγοράς η παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς ήταν σημαντική. 
Ειδικά στη χρηματοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Τράπεζας έγινε εμφανής και το 2013 με 
αύξηση υπολοίπων και ορίων στις περισσότερες κατηγορίες και ιδιαίτερη έμφαση στον αγροτικό τομέα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δάνεια των ιδιωτών, με τα υπόλοιπα να ανέρχονται στα €129 εκατ., αυξημένα κατά 7,5% και τον 
αριθμό πράσινων δανείων να φτάνει τα 13.827, αυξημένα κατά 81% σε σχέση με το 2012. Πιο αναλυτικά, για φωτοβολταϊκά στη στέγη, η 
Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του 2013 είχε 4.262 εγκεκριμένα δάνεια με τα συνολικά υπόλοιπα να ανέρχονται στα €92 εκατ. Επιπλέον εντός 
του 2013 υποβλήθηκαν 32.463 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ́ οίκον», με προεγκεκριμένες τις 16.800 περίπου, συνολικού 
ποσού €210 εκατ. Επίσης σύμφωνα με στοιχεία του ΕΤΕΑΝ η Τράπεζα κατέχει τη 2η θέση (29%) στις αποφάσεις υπαγωγής του 
προγράμματος καθώς εκ του συνόλου των 45.674 αποφάσεων έως την 20ή Δεκεμβρίου 2013 είχε λάβει τις 13.313.

Σε επίπεδο δανείων πράσινης επιχειρηματικότητας, ο τομέας Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών, αύξησε τα υπόλοιπα του σε €317 
εκατ., δηλαδή κατά 57% σε σχέση με το 2012. ‘Ετσι τα πράσινα δάνεια αποτελούσαν το 17% του συνολικού χαρτοφυλακίου των Μικρών 
Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών της Τράπεζας στο τέλος του 2012. 

Ο Αγροτικός τομέας της οικονομίας αποτέλεσε το 2013 μία από τις βασικές προτεραιότητες της Τράπεζας Πειραιώς κάτι που αποτυπώθηκε 
και στα αποτελέσματα της Περιβαλλοντικής Τραπεζικής. Συγκεκριμένα, μέσω του Τομέα Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών αλλά και 
του Leasing, έχουν δοθεί πάνω από 1.000 δάνεια σε αγρότες, των οποίων τα υπόλοιπα ανέρχονται στα €167 εκατ. Τόσο στον αγροτικό τομέα 
όσο και γενικότερα, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων μέχρι 150 kW, με 2.491 πάρκα συνολικής 
ισχύος 186,6 ΜW σε λειτουργία (αύξηση κατά 49%) σύνολο που απεικονίζει το 19% του μεριδίου της αγοράς. Αντίστοιχα, η Τράπεζα έχει 
χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα φωτοβολταϊκών (άνω των 150 kW) συνολικής ισχύος 248 MW (αύξηση κατά 98,5%), με το αντίστοιχο μερίδιο 
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στην αγορά να διαμορφώνεται στο 20%. Συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς έχει χρηματοδοτήσει 476 MW σε φωτοβολταϊκά πάρκα και στέγες, 
τα οποία αντιστοιχούν στο 18,4% του συνόλου της εγκατεστημένης και σε λειτουργία ισχύος. 

Σε ό,τι αφορά τα αιολικά πάρκα και μέχρι τέλος του 2013, η Τράπεζα είχε χρηματοδοτήσει συνολική ισχύ 384 MW, που αντιστοιχεί στο 21% 
του συνόλου της ισχύος αιολικών πάρκων σε λειτουργία στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων σε αυτή την κατηγορία ανέρχονταν σε 
€157 εκατ., ενώ τα εγκεκριμένα όρια στα €185 εκατ. Στα μικρά υδροηλεκτρικά πάρκα, η Τράπεζα διατήρησε τη συνολική χρηματοδοτούμενη 
ισχύ σε 27 MW, έχοντας χρηματοδοτήσει ένα μερίδιο της τάξης του 12,3% επί της συνολικής ισχύος πάρκων σε λειτουργία στην Ελλάδα.

Η συνολική ισχύς των έργων ΑΠΕ που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς ανήλθε σε 891MW. Με τις χρηματοδοτήσεις αυτές 
αποτράπηκε σε ετήσια βάση η έκλυση 1.217 χιλιάδων τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα, ποσότητα που θα απαιτούσε 91,5 εκατ. δέντρα για την 
απορρόφησή της. 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω δεδομένα έχουν υπολογιστεί με βάση την υπόθεση ότι ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1 MW 
αποτρέπει την έκλυση στην ατμόσφαιρα περίπου 1.058 τόνων CO2 ανά έτος. ‘Ενα αιολικό και ένα υδροηλεκτρικό πάρκο της ίδιας ισχύος 
αποτρέπουν την έκλυση 1.673 τόνων και 2.630 τόνων CO2 αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΛΥΣΗΣ CO2 1.217 χιλ. τόνοι 
ΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ €1,58 δισ.
ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ €1,22 δισ.
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Ε Π Ε Ν ΔΥ Τ Ι Κ Η  Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ι Κ Η
Εργασίες Κεφαλαιαγοράς και Συμβουλευτικών ύπηρεσιών
Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και αναδόχου για όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών προϊόντων στο χώρο της 
Κεφαλαιαγοράς. Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συμβούλου, η Τράπεζα συνέχισε και το 2013 τη συμμετοχή της σε έργα 
ιδιωτικοποιήσεων και αποκρατικοποιήσεων, εξαγορών, συγχωνεύσεων, αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου κ.ά. Επιπλέον, συνέχισε να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα ανάληψης υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγράμματος αποκρατικοποιήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Παρείχε υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου για την περαιτέρω 
αποκρατικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, καθώς και για την 
αποκρατικοποίηση άλλων 10 λιμένων. Επίσης, παρείχε υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου για την αξιοποίηση της έκτασης του 
πρώην αεροδρομίου της Αθήνας (Ελληνικό), την πώληση της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, την πώληση και επαναμίσθωση (sale and 
lease back) ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την αξιοποίηση, επιλεγμένων ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως το ακίνητο 
στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο, το ακίνητο στον Άγιο Ιωάννη Χαλκιδικής κ.ά.

Εντός του 2013, η Τράπεζα ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ ακολουώντας τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την 
πώληση του 51% της εταιρείας.

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών συμβούλου προς τον ιδιωτικό τομέα η Τράπεζα Πειραιώς είχε ρόλο συμβούλου έκδοσης σε αυξήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου, ενώ ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της 
ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Τέλος, εντός του 2013 ολοκληρώθηκε το έργο της επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ» όπου η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου 
προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

Χρηματιστηριακές Εργασίες - Πειραιώς αΕΠΕύ Χρηματιστηριακή
Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ ήταν και το 2013 δυναμικά παρούσα στις εξελίξεις της Κεφαλαιαγοράς, διατηρώντας και -παρά τις δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες- ενισχύοντας τη θέση της σε όλο το φάσμα των χρηματιστηριακών υπηρεσιών και, ειδικότερα, στη διαπραγμάτευση μετοχών σε 
διεθνή χρηματιστήρια, τη διαπραγμάτευση ομολόγων, την έρευνα και ανάλυση καθώς και τις αγορές παραγώγων προϊόντων. 

Ειδικότερα, για μία ακόμη χρονιά, η εταιρεία κατέλαβε μία από τις πρώτες θέσεις από άποψη συναλλαγών και συγκεκριμένα διευρύνοντας 
σημαντικά το μερίδιο αγοράς (+60% σε σχέση με το 2012) ήταν στην 4η θέση με μερίδιο αγοράς 9,8%.

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διαμεσολάβηση για αγορά ελληνικών και ξένων μετοχών, ελληνικών και ξένων παραγώγων 
προϊόντων, κρατικών και εταιρικών ομολόγων, λογαριασμούς περιθωρίου (margin accounts) ενώ, παράλληλα, διεκπεραιώνει τις 
χρηματιστηριακές συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας. Επίσης, προσφέρει στους ιδιώτες 
επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους, τόσο στην ελληνική όσο και τις διεθνείς αγορές, με ταχύτητα και 
ασφάλεια μέσω της ανανεωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
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Στη διάρκεια της μακρόχρονης συνεργασίας της με ξένους θεσμικούς επενδυτές, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στις 
απαιτήσεις τους, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί με παρουσία στην Ελλάδα να έχουν επιλέξει να τη χρησιμοποιούν για 
τις χρηματιστηριακές εργασίες τους.

Στο χώρο των παραγώγων προϊόντων, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ είναι η πρώτη χρηματιστηριακή που δραστηριοποιήθηκε στη χώρα. Με την 
ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή και σε συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων έχει συνεχή παρουσία σε όλα τα παράγωγα προϊόντα και, 
συγκεκριμένα, σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών και Δεικτών. 

Το Τμήμα Διεθνών Αγορών δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων επενδυτικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες των 
επενδυτών σε διεθνή κλίμακα. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών εκτός Αθηνών, η εταιρεία, εκτός από την έδρα της, διαθέτει δύο υποκαταστήματα, στη 
Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Επίσης, συνεργάζεται με πολλές ΑΕΠΕΥ/ΑΕΕΔ σε όλη την Ελλάδα.
 

Συμμετοχές
Κατά το 2013 οι σημαντικότερες μεταβολές του χαρτοφυλακίου Συμμετοχών του Ομίλου είχαν ως εξής:
  Στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης των θυγατρικών εταιρειών, κυρίως του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού τομέα, η Τράπεζα 
συμμετείχε σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους περίπου €215 εκατ. Οι βασικότερες των οποίων αφορούσαν στις Τirana 
Bank IBC, Piraeus Bank Beograd AD και Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ. Επίσης, η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ κάλυψε το σύνολο της αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας, Γενική Leasing ΑΕ, ύψους €43,5 εκατ.

  Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ομίλου:
  Η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ απέκτησε το 100%, της εταιρείας Πειραιώς Wealth Management ΑΕΠΕΥ, με την αγορά του ποσοστού 
μειοψηφίας 35% από την BNP Paribas Wealth Management.

  Σε συνέχεια της απόκτησης του 100% της εταιρείας, Γενική Leasing ΑΕ από την Πειραιώς Leasing AE, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με 
απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

  Μεταβιβάστηκε το 100% των συμμετοχών του Ομίλου, στις ATEbank Romania SA, ΟΡΙΩΝ Ενεργειακή ΑΕ Φωτοβολταϊκών Έργων και 
ΑΣΤΡΑΙΟΣ Ενεργειακή ΑΕ Φωτοβολταϊκών Έργων.

  Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ, 
Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.

  Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ την 19/06/2013 απόκτησε το 100% της 
Millennium Bank AE, ενώ την 9/12/2013 ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.

Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν
Treasury
Η ελληνική οικονομία το 2013 διένυσε το έκτο έτος μιας πρωτοφανούς σε διάρκεια και ένταση ύφεσης, παρ’ όλο που η πτωτική της πορεία 
το 2013 παρουσίασε σημάδια επιβράδυνσης. Το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής απέφερε τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
στο μέτωπο των δίδυμων ελλειμμάτων (ισοζυγίου κεντρικής κυβέρνησης και τρεχουσών συναλλαγών), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός 
κύκλου ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τα προσεχή έτη.

Σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες μακροοικονομικές εξελίξεις, η ανασύνταξη του τραπεζικού τομέα και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των 
συστημικών τραπεζών αποκατέστησαν εν μέρει την εμπιστοσύνη των καταθετών και δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την επάνοδο στη 
διατραπεζική αγορά.
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Για μία ακόμη χρονιά η διαχείριση της ρευστότητας αναδείχτηκε από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Τράπεζας, απαιτώντας τόσο 
την καθολική αξιοποίηση των διαθέσιμων μηχανισμών άντλησης χρηματοδότησης όσο και τη χρήση εναλλακτικών πηγών και την 
αποτελεσματική κυκλοφορία ρευστότητας εντός του Ομίλου.
 
Το Treasury, μέσω της διαρκούς επικοινωνίας με τα στελέχη του Δικτύου, της αποτελεσματικής διαχείρισης των ανησυχιών που εξέφραζαν οι 
πελάτες για τις τρέχουσες εξελίξεις, της ταχείας ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών αλλά και με στοχευμένες πολιτικές επιτοκίων και 
προϊόντων συνέβαλε καταλυτικά στην αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες καταθετικών κεφαλαίων.

Η Τράπεζα αφιέρωσε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς της στην ομαλή και αποτελεσματική απορρόφηση των εξαγορασθεισών 
τραπεζών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση του στελεχικού δυναμικού της και στην αδιάλειπτη λειτουργία του νέου διευρυμένου 
δικτύου καταστημάτων. Κινήθηκε με επιτυχία στη δημιουργία κοινής εταιρικής κουλτούρας ενώ προέβη στην ταχεία και αποτελεσματική 
ομογενοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής, των διαδικασιών καθώς και των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, η 
Τράπεζα κατέφερε άμεσα να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της και να φανεί αντάξια της εμπιστοσύνης τους. Το Treasury, εν μέσω 
εξαιρετικά δύσκολων συγκυριών, παρείχε συστηματικά στους πελάτες της Τράπεζας πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, δίνοντάς τους 
τη δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών σε μεγάλο εύρος προϊόντων. Μέσω των εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών πρόσφερε στους 
πελάτες της Τράπεζας ολοκληρωμένη κάλυψη των καταθετικών και επενδυτικών τους αναγκών, παρέχοντας ταυτόχρονα αποτελεσματική 
διαχείριση των επιχειρηματικών τους κινδύνων.

Στο πλαίσιο της βέλτιστης αξιοποίησης των μηχανισμών άντλησης ρευστότητας, συνεχίστηκε η αναχρηματοδότηση εμπορεύσιμων και μη 
εμπορεύσιμων στοιχείων ενεργητικού από την ΕΚΤ και την ΤτΕ. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν εναλλακτικές πηγές άντλησης ρευστότητας, ώστε 
η Τράπεζα να μειώσει σημαντικά την εξάρτησή της από το Ευρωσύστημα (ΕΚΤ και ΤτΕ), μηδενίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοδότησή της 
από την Τράπεζα της Ελλάδος. Απόρροια αυτών των ενεργειών ήταν η σημαντική βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης, αλλά και η 
πρόωρη επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της Τράπεζας για μείωση της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα. Παράλληλα, τα υψηλής 
πιστοληπτικής διαβάθμισης ενέχυρα, σε συνδυασμό με την ανάκτηση της αξιοπιστίας των ελληνικών τραπεζών μετά την επιτυχή 
ανακεφαλαιοποίηση, είχαν συνέπεια την ενεργοποίηση των διατραπεζικών σχέσεων και τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας μέσω 
διενέργειας διατραπεζικών Repos.

Η αύξηση των πιστωτικών ορίων και του αριθμού των ξένων αντισυμβαλλόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων συνετέλεσε στην ομαλή διαχείριση 
των αυξημένων αναγκών χρηματοδότησης σε ξένο νόμισμα, η οποία προήλθε κυρίως από την προσθήκη του ενεργητικού των κυπριακών 
τραπεζών, καθώς και στην κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των θυγατρικών του Ομίλου.

Σημαντικό παράγοντα ενασχόλησης αποτέλεσε επίσης η συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση των εποπτικών αρχών για θέματα 
πρόβλεψης μελλοντικών αναγκών σε ρευστότητα της Τράπεζας και του τραπεζικού συστήματος γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιήθηκαν 
έγκαιρα και στο μέγιστο βαθμό οι διαθέσιμοι μηχανισμοί στήριξης, με τη λήψη των απαραίτητων εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και τη 
μετέπειτα χρήση τους στην αναχρηματοδότηση της Τράπεζας.

Η Τράπεζα, συνεπής στη συνεχή αξιολόγηση του ομολογιακού χαρτοφυλακίου, προέβη σε περαιτέρω μείωση του χαρτοφυλακίου ομολόγων με 
μείωση του αναλαμβανόμενου κινδύνου, απελευθέρωση ρευστότητας αλλά και εποπτικών κεφαλαίων. Παράλληλα, η αδιάλειπτη συμμετοχή 
της στις μηνιαίες δημοπρασίες Εντόκων Γραμματίων παρείχε στο Ελληνικό Δημόσιο ζωτικής σημασίας υποστήριξη στη διαχείριση των 
ταμειακών του ροών.
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Σε ό,τι αφορά τη δραστηριοποίηση της Τράπεζας στις διεθνείς χρηματαγορές, αξίζει να αναφερθεί η διενέργεια δημόσιας προσφοράς 
επαναγοράς τίτλων της Τράπεζας (μειωμένης εξασφάλισης και υβριδικών). Ταυτόχρονα, επαναγοράστηκε στη δευτερογενή αγορά σημαντικό 
μέρος των τίτλων έκδοσης της ΤΠ σε τιμές υπό το άρτιο, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1. 

Wealth Management
Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας στους πελάτες με σημαντικό ύψος κεφαλαίων. Δίνει 
πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων του Ομίλου, σε όλο το φάσμα των επενδυτικών προϊόντων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, καθώς και συμβουλές για διασφάλιση και ανάπτυξη περιουσίας.

Το 2013, έτος κατά το οποίο συνεχίστηκαν οι αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης και της οικονομικής αβεβαιότητας στη χώρα μας, 
επιτεύχθηκε η διακράτηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση χάρη στην εξεύρεση εξατομικευμένων λύσεων για τους πελάτες, με την 
ταυτόχρονη αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάστηκαν διεθνώς. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επίλυση των 
ιδιαίτερων θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών των τραπεζών που απορροφήθηκαν, εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη τους στον Όμιλο Πειραιώς.

Στο τέλος του 2013 τα κεφάλαια υπό διαχείριση διαμορφώθηκαν σε €1,5 δισ.

Πειραιώς Asset Management αΕδαΚ
Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα της διαχείρισης αμοιβαίων 
κεφαλαίων και θεσμικών επενδυτών.

Το 2013 συνεχίστηκε η συνεργασία της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ με τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους Goldman Sachs 
Asset Management, JP Morgan Asset Management, Pioneer Asset Management, ING Luxembourg, BNP PARIBAS Asset Management 
Luxembourg, PICTET Funds Luxembourg και Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Επίσης συνεχίστηκε η διάθεση Α/Κ στην 
Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2013 η εταιρεία απορρόφησε την ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ και ανέλαβε τη διαχείριση 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων από τη Millennium ΑΕΔΑΚ.

Συνολικά, η εταιρεία διαχειρίζεται/αντιπροσωπεύει 329 Αμοιβαία Κεφάλαια. Το συνολικό ενεργητικό Α/Κ υπό διαχείρηση ανήλθε στο τέλος 
του 2013 στα €0,9 δισ.

Venture Capital και Private Equity
To Group Venture Capital και Private Equity (“VC-PE Group”), με τη θυγατρική εταιρεία Piraeus Equity Partners, αποτελεί τον επενδυτικό 
βραχίονα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για τις επενδυτικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένους τομείς. Ο Όμιλος της Τράπεζας 
Πειραιώς έχει επενδύσει μέσω των θυγατρικών εταιρειών σε ακόλουθους τομείς: μέσω της O.F. Investments και σε συνεργασία με το 
Openfund, σε 8 νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας, ενισχύοντας έτσι την νέα επιχειρηματικότητα, μέσω του Piraeus-TANEO Capital Fund και 
της διαχειρίστριας εταιρείας του Piraeus Capital Management σε 7 εταιρείες στους τομείς τεχνολογίας, ανανεώσιμης ενέργειας/
περιβάλλοντος και σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας με καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα. Επίσης, μέσω της Piraeus Clean Energy LP 
έχει επενδύσει σε 2 έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τέλος, μέσω του Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Fund (“PJ Tech Catalyst”) έχει 
επενδύσει μετοχικά σε 7 νεοσύστατες καινοτομικές εταιρείες στον χώρο του Information Technolοgy Communications (ICT) στην Ελλάδα, 
ενισχύοντας έτσι τη νέα επιχειρηματικότητα σε ένα στρατηγικό τομέα για τη χώρα. To PJ Tech Catalyst δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της 
Κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE, η οποία υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, κάνοντας χρήση Ευρωπαϊκών 
Διαθρωτικών Ταμείων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, και της Τράπεζας Πειραιώς.
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Ο Όμιλος Πειραιώς έχει αναπτύξει την τελευταία δεκαετία αξιόλογη δραστηριότητα στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας, με σκοπό την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών αλλά και συνεργειών που προσφέρει η αγορά ακινήτων.

Picar AE
Η εταιρεία έχει αναλάβει την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του μεγάρου CityLink συνολικού εμβαδού 65.000 τ.μ., που καλύπτει το 
οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Σταδίου, Βουκουρεστίου, Πανεπιστημίου και Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας, έως το έτος 2052. 

Οι χρήστες του μεγάρου Citylink περιλαμβάνονται στους πλέον αξιόπιστους και γνωστούς στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά και 
προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος στο συγκρότημα και στην εταιρεία.

Το μέγαρο CityLink φιλοξενεί τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς καταλαμβάνοντας επιφάνεια 13.000 τ.μ., τα Αττικά 
Πολυκαταστήματα τα οποία εκτείνονται σε επιφάνεια 25.000 τ.μ., τα πλήρως ανακαινισμένα θέατρα «Παλλάς», «Αλίκη» και «Μικρό 
Παλλάς», επιφάνειας 8.862 τ.μ., το γνωστό Health Club SPA Holmes Place Athens σε επιφάνεια 3.420 τ.μ. Στο ισόγειο του μεγάρου 
αναπτύσσονται πολυτελείς χώροι εστίασης (Zonar’s, Clemente, Pasaji) και εντός της Στοάς Σπύρου-Μήλιου αναμένεται να λειτουργήσει ένα 
σύγχρονο all-day εστιατόριο, το City Bistro, με αρκετές παράλληλες δραστηριότητες. Το μέγαρο πλαισιώνουν, επίσης, εμπορικά καταστήματα 
των γνωστότερων διεθνών οίκων. 

Για το 2013 τα έσοδα της εταιρείας από μισθωτές ανήλθαν σε €18,8 εκατ.

Η Picar συμμετέχει με ποσοστό 5,88%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ η οποία δραστηριοποιείται στη 
διαχείριση και εκμετάλλευση των πολυκαταστημάτων Attica, Attica Golden στο Μαρούσι και Attica Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, 
έχοντας συνάψει σημαντικές συνεργασίες με γνωστούς οίκους μόδας, καλλυντικών και αξεσουάρ.

Πειραιώς Real Εstate AE
Η Πειραιώς Real Estate ΑΕ αποτελεί τη βασική συνιστώσα της δυναμικής παρουσίας του Ομίλου στον τομέα του Real Estate και ηγείται 
αριθμού άλλων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Η εταιρεία παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Το αντικείμενό της 
περιλαμβάνει ανάπτυξη ακινήτων, διοίκηση και διαχείριση κατασκευής έργου, ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό ενός 
ιδιοκτήτη-επενδυτή, εκτιμήσεις ακινήτων, διαμεσολαβήσεις καθώς και υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων σε εταιρείες και κεφάλαια 
επενδυόμενα σε ακίνητη περιουσία. 

Το 2013 διαχειρίστηκε την κατασκευή και διαμόρφωση ακινήτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνολικού προϋπολογισμού €50 εκατ., και 
πραγματοποίησε εκτιμήσεις ακινήτων συνολικής εκτιμηθείσας αξίας €4,65 δισ. Επίσης, συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες property & facility 
management στην Ελλάδα για το πολυχρηστικό κέντρο CityLink στο κέντρο της Αθήνας, για το ψυχαγωγικό κέντρο kosmopolis στο Μαρούσι 
Αττικής, για το επιχειρηματικό και εμπορικό Κέντρο «Λιμάνι» στη Θεσσαλονίκη και για το εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο “kosmopolis 
Park” στην Κομοτηνή για λογαριασμό της Trastor ΑΕΕΑΠ, ενώ παρέχει υπηρεσίες facility management στη Βουλγαρία για το κτίριο ETC στη 
Σόφια, για το κτίριο Varna Towers στη Βάρνα καθώς και στην Αλβανία για το κτίριο CItyPark στα Τίρανα.
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Η Πειραιώς Real Estate, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιεί τη σύμβαση που υπεγράφη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων για τη διαχείριση των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης του προγράμματος JESSICA για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας (διαχείριση κεφαλαίων ύψους περίπου €40 εκατ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, πλέον συγχρηματοδότησης €16,8 εκατ. από 
την Τράπεζα Πειραιώς). Ήδη το Μάρτιο 2014 υπεγράφη η πρώτη σύμβαση για χρηματοδότηση έργου αστικής ανάπτυξης στην Κεντρική 
Μακεδονία και αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να υπογραφεί και η πρώτη σύμβαση στη Θεσσαλία. Η συνολική αμοιβή της 
Πειραιώς Real Estate για το έργο αυτό κατά τη διάρκεια ζωής του εκτιμάται σε €1.600.000 περίπου.

Η Πειραιώς Real Estate, σε σύμπραξη με την Τράπεζα Πειραιώς και άλλες εταιρείες, συνέχισε να υλοποιεί συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικού συμβούλου με το Ελληνικό Δημόσιο / Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου ΑΕ σε θέματα αξιοποίησης 
δημόσιας ακίνητης περιουσίας και αποκρατικοποιήσεων, όπως ενδεικτικά για την:
  Αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού (εκτιμώμενου ύψους επενδυτικού προγράμματος σε βάθος χρόνου της τάξης 
των €7 δισ.). Στον εν λόγω διαγωνισμό υπεβλήθη δεσμευτική προσφορά το Φεβρουάριο 2014.

  Aξιοποίηση του ακινήτου Αστέρα Βουλιαγμένης, από κοινού με το όμορο ακίνητο της Εθνικής Τράπεζας, διαγωνισμός ο οποίος 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά το 2013, με συνολικό τίμημα €400 εκατ.

  Aξιοποίηση μέσω sale & leaseback κτηρίων γραφείων του Ελληνικού Δημοσίου, διαγωνισμός ο οποίος ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά το 
2013, με συνολικό τίμημα €261 εκατ.

  Aξιοποίηση του ακινήτου Αγίου Ιωάννη Χαλκιδικής, διαγωνισμός ο οποίος ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά το 2013, με συνολικό τίμημα της 
τάξης των €10 εκατ.

  kαταγραφή και αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, η εταιρεία, σε σύμπραξη με την Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιεί:
  Tο έργο παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των 
στερεών απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (εκτιμώμενου συνολικού ύψους επένδυσης της τάξης των €45 εκατ.), και 

  Tο έργο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς για την ανάπτυξη υποδομών ενίσχυσης της κρουαζιέρας (εκτιμώμενου συνολικού ύψους 
επένδυσης €125 εκατ.). 

H Πειραιώς Real Estate συνεχίζει τη διαχείριση του επενδυτικού κεφαλαίου Trieris, με μετοχικό κεφάλαιο €32 εκατ., το οποίο επενδύει σε 
ακίνητη περιουσία σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Τέλος, η Πειραιώς Real Estate, μέσω συμβάσεων με τις εταιρείες Real Estate του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαχειρίζεται 
ακίνητη περιουσία συνολικού ενεργητικού αξίας €653 εκατ.

ETBA βιομηχανικές Περιοχές (βΙΠΕ) αΕ
Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ ιδρύθηκε το 2003 με την απόσχιση του κλάδου των Βιομηχανικών Περιοχών από την ΕΤΒΑbank, κατά την εξαγορά της από 
τον Όμιλο Τράπεζας Πειραιώς, που συμμετέχει κατά 65%. Το υπόλοιπο 35% κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο.

Κύρια αντικείμενα της εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η διαχείριση Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ – ΒΕΠΕ – 
ΒΙΟΠΑ) και Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ). Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ είναι ο σημαντικότερος φορέας βιομηχανικού και επαγγελματικού Real Estate της 
χώρας. Σήμερα η ETBA ΒΙΠΕ ΑΕ διαχειρίζεται 26 Βιομηχανικές Περιοχές με σύγχρονες και διαφανείς διαδικασίες, βελτιώνοντας τις υποδομές 
και εξορθολογίζοντας το κόστος λειτουργίας τους. Στις περιοχές ευθύνης της εταιρείας είναι εγκατεστημένες περισσότερες από 2.300 
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν πάνω από 30.000 εργαζόμενους.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς προωθεί επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη νέων καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής οικονομίας και με γνώμονα την κοινωνική ανταποδοτικότητα. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων υλοποιεί 
αναπτυξιακό σχέδιο που κινείται στους ακόλουθους άξονες:
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  Περιβαλλοντική αναβάθμιση υπαρχουσών ΒΙΠΕ.
  Δημιουργία νέων επιχειρηματικών πάρκων με φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα.
  Ενεργειακές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρωτίστως εντός των βιομηχανικών περιοχών ευθύνης της.
  Αειφόρο διαχείριση αποβλήτων και υδατικών πόρων.
  Ενίσχυση αγροβιομηχανικών δραστηριοτήτων με έντονη την περιβαλλοντική διάσταση.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ πρόσφατα αποφάσισε να δημιουργήσει το Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ), που σκοπό έχει τη μειοψηφική 
κεφαλαιακή συμμετοχή του σε βιώσιμες επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Πέραν της οικονομικής βιωσιμότητας, οι επενδύσεις αυτές 
θα πρέπει να ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής οικονομίας και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Το συνολικό 
ύψος των προς επένδυση κεφαλαίων του ΕΤΒΑ θα ανέλθει σε €50 εκατ., με επενδυτικό ορίζοντα 4 έως 5 έτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
των έργων που θα επενδύσει το ΕΤΒΑ αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου €450 εκατ.

Ήδη, στο πλαίσιο των ενεργειακών δραστηριοτήτων της εταιρείας, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2013 πέντε 
φωτοβολταϊκά πάρκα σε τρεις ΒΙΠΕ (Καβάλα, Πρέβεζα, Πετραία), συνολικής ισχύος 15,45 MW, τα οποία παράγουν ενέργεια ικανή να καλύψει 
τις ανάγκες 6.500 νοικοκυριών. Το Νοέμβριο του ιδίου έτους, τα πάρκα μεταβιβάστηκαν σε επενδυτικό οίκο του εξωτερικού. Η μεταβίβασή 
τους, εκτός της κερδοφορίας που απέφερε στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, άνοιξε το δρόμο για περαιτέρω προσέλκυση σημαντικών ξένων κεφαλαίων 
στη χώρα στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας. 

Με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την 
ανάπτυξη του πρώτου Θεματικού Επιχειρηματικού Πάρκου στην Ελλάδα που θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί με προδιαγραφές 
“EcoIndustrial Parks”, δηλαδή με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το πάρκο θα αναπτυχθεί σε έκταση 1.800 στρεμμάτων στη ΒΙΠΕ 
Πετραίας, με έμφαση στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα του αγροτικού τομέα.
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Η παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό εστιάζεται σε συνολικά 7 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 
Aνατολικής Μεσογείου. Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν μία από τις πρώτες ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες που ακολούθησαν τους Έλληνες 
επιχειρηματίες στην επέκτασή τους στις αγορές της Nοτιοανατολικής Ευρώπης στο τέλος της δεκαετίας του 1990. Γρήγορα επέκτεινε τη 
δραστηριότητά της σε όλους τους τομείς της τραπεζικής επιχειρήσεων και λιανικής, μέσω του ανοίγματος μεγάλου αριθμού καταστημάτων 
και της εξαγοράς Τραπεζών. Στο τέλος του 2013 διέθετε συνολικά 412 καταστήματα στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, 
την Ουκρανία, την Κύπρο και την Αίγυπτο, ενώ παράλληλα διαθέτει κατάστημα στο Λονδίνο και στη Φρανκφούρτη, και ένα Γραφείο 
Αντιπροσωπείας στη Μόσχα. Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται από τις κατά τόπους θυγατρικές Τράπεζες αφορούν τη λιανική 
τραπεζική, την τραπεζική μεγάλων επιχειρήσεων, την επενδυτική τραπεζική και τη διαχείριση διαθεσίμων.

Ουσιαστικής σημασίας για τον Όμιλο σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης αποτελεί το γεγονός ότι δραστηριοποιείται αριθμός θυγατρικών 
εταιρειών που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα, όπως υπηρεσίες leasing, real estate, 
ασφάλειες κ.ά. 

Το 2013 οι οικονομίες των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος παρουσίασαν σταθεροποίηση, αλλά και κάποια σημάδια 
αντιστροφής της αρνητικής τάσης. Έτσι, ενώ ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην Ουκρανία, την Αλβανία και τη Βουλγαρία ήταν σχεδόν 
μηδενικός, η Ρουμανία, η Σερβία και η Αίγυπτος παρουσίασαν ανάπτυξη άνω του 2%. 

Ιδιαίτερα σημαντική κατά το 2013 ήταν η αρνητική επίδραση που άσκησαν οι πολιτικές εξελίξεις στην οικονομία και τον τραπεζικό τομέα 
αρκετών χωρών δραστηριοποίησης του Ομίλου. Ενδεικτικά υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Μαρτίου 2013 η κυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε το 
προσωρινό «πάγωμα» των καταθέσεων μέχρι την εξεύρεση οριστικής λύσης αναφορικά με το «κούρεμα» των καταθέσεων και την 
ανακεφαλαιοποίηση των κυπριακών τραπεζών. Άμεσα αποτελέσματα αυτού ήταν η εκροή καταθέσεων από τις κυπριακές τράπεζες και η 
αβεβαιότητα για το μέλλον της οικονομίας. Στα τέλη Απριλίου 2014 ανακοινώθηκε από το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου η αποδέσμευση 
των καταθέσεων που είχαν δεσμευτεί βάσει των διαταγμάτων ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας τον Ιούλιο του 2013, αντανακλώντας την 
αποκατάσταση στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι κατά το 2013 επικράτησε πολιτική αστάθεια και 
εκδηλώθηκαν εξεγέρσεις στην Αίγυπτο, ενώ τον Δεκέμβριο του 2013 και στις αρχές του 2014 εκδηλώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια στην 
Ουκρανία εξαιτίας κυρίως των αντιτιθέμενων απόψεων για τον ρωσικό ή ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. 

Δ Ι ΕΘ Ν Ε I Σ
Δ ΡΑ Σ Τ Η Ρ Ι OΤ Η Τ Ε Σ
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Για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των μονάδων εξωτερικού και σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των τοπικών Κεντρικών 
Τραπεζών, πραγματοποιήθηκαν εντός του 2012 δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους €35 εκατ. Συγκεκριμένα, η Piraeus 
Bank Beograd μετέτρεψε €10 εκατ. του Δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης σε μετοχικό Tier I κεφάλαιο και η Tirana Bank προχώρησε σε 
αύξηση κεφαλαίου κατά €25 εκατ. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και το 2013 στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους μέσω της αναδιάρθρωσης του δικτύου καταστημάτων και 
της επαναξιολόγησης και συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παύση λειτουργίας 37 συνολικά 
καταστημάτων σε όλες τις χώρες. 

Με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας, δόθηκε επίσης ιδιαίτερη σημασία στην αύξηση των καταθέσεων, στη διαχείριση της 
ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και στη μείωση της χρηματοδότησης των θυγατρικών από τη μητρική τράπεζα. 

Τον Δεκέμβριο του 2013 ενοποιήθηκε πλήρως στην Piraeus Bank Romania τμήμα της ATEbank Romania, η οποία είχε περιέλθει στον Όμιλο 
Πειραιώς με την απορρόφηση της ΑΤΕbank τον Ιούλιο του 2012. Μέσω της ενοποίησης αυτής περιήλθαν στην Piraeus Bank Romania 2 
καταστήματα και χαρτοφυλάκιο καθαρών χορηγήσεων ύψους €86 εκατ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο καταστημάτων καθώς και βασικά οικονομικά μεγέθη των 
Διεθνών Δραστηριοτήτων.

31.12.13 31.12.12 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΚαΤαΣΤημαΤα ΕξώΤΕρΙΚού

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 140 167 -27

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 83 83 -

ΚΥΠΡΟΣ 14 14 -

ΣΕΡΒΙΑ 42 42 -

ΑΛΒΑΝΙΑ 53 56 -3

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 37 38 -1

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 41 47 -6

ΛΟΝΔΙΝΟ 1 1 -

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 1 1 -

Σύνολο 412 449 -37

βαΣΙΚα μΕγΕθη ΣΕ (€ ΕΚαΤ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8.986 9.364 -4%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ 7.050 7.338 -4%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4.629 4.559 2%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 5.952 6.232 -4%
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Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €156 εκατ. Ωστόσο, οι οικονομικές 
συνθήκες οδήγησαν στη δημιουργία αυξημένων προβλέψεων στο δανειακό χαρτοφυλάκιο με αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικών 
αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα από τις διεθνείς δραστηριότητες μετά από φόρους αναλογούντα στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 
ζημίες ύψους €226 εκατ. το 2013.

Στις 31.12.2013, οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου αποτελούσαν το 10% του ενεργητικού του, το 28% του δικτύου των καταστημάτων 
και το 26% του ανθρώπινου δυναμικού του.

Bank Relations 
Το 2013 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για τις διατραπεζικές σχέσεις της Τράπεζας, καθώς επιτεύχθηκε με τον καλύτερο τρόπο η συγχώνευση 
πέντε διαφορετικών τραπεζών και δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα στην αγορά. 

Οι συγχωνεύσεις που πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά το 2013 αύξησαν τον όγκο των διεθνών διατραπεζικών συναλλαγών, ενίσχυσαν τη 
διαπραγματευτική ισχύ του με τα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού και δημιούργησαν νέες οικονομίες κλίμακας. 

Ο Όμιλος Πειραιώς διατηρεί σήμερα σχέσεις συνεργασίας με περισσότερα από 1.500 πιστωτικά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο και συνεχώς 
επεκτείνει τον κύκλο συνεργασιών του παγκοσμίως. 
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P I R A E U S  B A N k  R O M A N I A

Η Piraeus Bank Romania ιδρύθηκε το 2000 για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στη 
Ρουμανία αλλά, εξελισσόμενη ταχύτατα, επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς της τραπεζικής προς τοπικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

Τον Δεκέμβριο του 2013 προχώρησε σε πλήρη ενοποίηση τμήματος της ΑΤΕbank Romania, την οποία είχε αποκτήσει το 2012, όταν ο Όμιλος 
Πειραιώς απορρόφησε την ΑΤΕbank. Με την ενοποίηση αυτή περιήλθαν στην Piraeus Bank Romania 2 καταστήματα και χαρτοφυλάκιο 
καθαρών χορηγήσεων ύψους €86 εκατ.

Κατά το 2013, η Piraeus Bank Romania έδωσε ιδιαίτερη έμφαση: 
  Στην αναδιοργάνωση του δικτύου της με την παύση 27 καταστημάτων.
  Στη μεγέθυνση της καταθετικής της βάσης.
  Στην προσεκτική διαχείριση της ρευστότητας.
  Στην αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου.

Εκτός από το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων της, που στο τέλος του 2013 αριθμούσε 140 καταστήματα, ο Όμιλος Πειραιώς παρέχει 
υπηρεσίες leasing και ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω αρμόδιων θυγατρικών εταιρειών. 

Στο κλείσιμο του 2013, οι συνολικές καταθέσεις ξεπέρασαν το €1 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 15% σε σχέση με το 2012.

PIRAEuS βAnk ROMAnIA

31.12.13 31.12.12 METABOΛΗ

βαΣΙΚα οΙΚονομΙΚα μΕγΕθη (€ ΕΚαΤ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.851 2.006 -8%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ 1.660 1.655 0%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1.027 896 +15%

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ # 140 167 -27

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ # 1.690 1.935 -245
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P I R A E U S  B A N k  B U L G A R I A

Η Piraeus Bank Bulgaria ξεκίνησε το 1993 δραστηριότητες στη Βουλγαρία αποτελώντας την πρώτη ξένη τράπεζα επί βουλγαρικού εδάφους, 
με την ίδρυση του πρώτου καταστήματος στη Σόφια. Στα τέλη του 2013, το δίκτυο αριθμούσε 83 καταστήματα σε όλη την επικράτεια, 
παραμένοντας μία από τις σημαντικότερες τράπεζες στη χώρα.

Παράλληλα, οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Βουλγαρία επεκτείνονται και σε άλλους τομείς του χρηματοπιστωτικού κλάδου, όπως η 
διαχείριση ακίνητης περιουσίας, το project finance, το asset management, το private banking, αλλά και η πρακτόρευση ασφαλειών.

Κατά το 2013, η θυγατρική επικεντρώθηκε κυρίως:
  Στην ανάπτυξη νέων, καινοτόμων καταθετικών προϊόντων, με αντίστοιχη αύξηση καταθέσεων.
  Στη συνέχιση υποστήριξης των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων αλλά και των επιχειρήσεων ενεργειακού κλάδου μέσω των 
επιχειρηματικών κέντρων αλλά και των εξειδικευμένων καταστημάτων σε 7 μεγάλες πόλεις. 

  Στη διατήρηση επαρκών και σταθερών χρηματοοικονομικών δεικτών, σύμφωνα με τις επιταγές της Κεντρικής Τράπεζας. 
  Στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Οι καταθέσεις πελατών στα τέλη του 2013 αυξήθηκαν σημαντικά σε ποσοστό 24% και ανήλθαν στα €925 εκατ. ενώ τα δάνεια προ 
προβλέψεων του Ομίλου στη Βουλγαρία μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το 2012 και ανήλθαν αντίστοιχα σε €1.333 εκατ. 

Ο Όμιλος παρέχει επίσης υπηρεσίες leasing, μέσω της Piraeus Leasing Bulgaria.

PIRAEuS BAnk BuLGARIA

31.12.13 31.12.12 METABOΛΗ

βαΣΙΚα οΙΚονομΙΚα μΕγΕθη (€ ΕΚαΤ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.773 1.653 +7%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ 1.333 1.467 -9%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 925 748 +24%

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ # 83 83 -

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ # 920 908 +12
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P I R A E U S  B A N k  C Y P R U S

Η Piraeus Bank Cyprus LTD δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά από το 2008, οπότε και απορρόφησε τις τοπικές δραστηριότητες της 
Arab Bank. Στα τέλη του 2013 διέθετε 14 καταστήματα.

Η Τράπεζα προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, σε τοπικό 
αλλά και διεθνές επίπεδο. 

Η κυπριακή οικονομία δέχτηκε τις συνέπειες της διεθνούς οικονομικής κρίσης που ειδικά για τη χώρα κλιμακώθηκαν στα τέλη του 1ου 
3μήνου του 2013, με το δυσμενές «κούρεμα» στις καταθέσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων στις αμιγώς κυπριακές τράπεζες και τα λοιπά 
περιοριστικά μέτρα στην εκροή καταθέσεων. Οι παραπάνω εξελίξεις επηρέασαν και την Τράπεζα Πειραιώς που ενώ απώλεσε μέρος των 
καταθέσεων κατά 15%, κατάφερε να αυξήσει την πελατειακή της βάση. Υπογραμμίζεται ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2014 η θυγατρική 
στην Κύπρο πέτυχε άνοδο των καταθέσεων στο επίπεδο του 2012.

PIRAEuS βAnk CYPRuS

31.12.13 31.12.12 METABOΛΗ

βαΣΙΚα οΙΚονομΙΚα μΕγΕθη (€ ΕΚαΤ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.100 1.278 -14%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ 834 856 -3%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 910 1.069 -15%

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ # 14 14 -

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ # 307 323 -16
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P I R A E U S  B A N k  B EO G R A D

Η Τράπεζα Πειραιώς εισήλθε στην αγορά της Σερβίας το 2005 με την εξαγορά της Atlas Bank, την οποία κατόπιν μετονόμασε ως Piraeus 
Bank Beograd. Στα τέλη του 2013, διέθετε 42 καταστήματα προσφέροντας ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις. Επίσης, παρέχονται και υπηρεσίες leasing μέσω των εταιρειών Piraeus Leasing Beograd και Piraeus Rent Beograd, οι οποίες 
λειτουργούν από το 2007.

Κατά τη διάρκεια του 2013, συνεχίστηκε η προσπάθεια αυστηρότερης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δανείων. Επίσης, τα μη 
εξυπηρετούμενα δανεία μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκε η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου ύψους €10 εκατ., η οποία εξασφάλισε την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Σερβία για τις χρήσεις 2012-2013.

PIRAEuS βAnk BEOGRAd

31.12.13 31.12.12 METABOΛΗ

βαΣΙΚα οΙΚονομΙΚα μΕγΕθη (€ ΕΚαΤ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 519 553 -6%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ 442 429 +3%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 285 307 -7%

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ # 42 42 -

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ # 577 566 +11
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T I R A N A  B A N k

H Tirana Bank, που ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Αλβανία τον Σεπτέμβριο του 1996, ήταν η πρώτη ιδιωτική τράπεζα που 
λειτούργησε στη χώρα. Σήμερα διαθέτει δίκτυο 53 καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 
τραπεζών της χώρας.

Παρά την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος, η Tirana Bank κατάφερε να αυξήσει κατά 7% τις συνολικές καταθέσεις, που ανήλθαν σε 
€561 εκατ., συνεχίζοντας για μία ακόμα χρονιά να λειτουργεί ως μονάδα που δεν έχει την ανάγκη χρηματοδότησης από τη μητρική. Οι 
μεικτές χορηγήσεις διαμορφώθηκαν στα €321 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 22% σε σχέση με το 2012, στο γενικότερο πλαίσιο της 
μείωσης του αναλαμβανόμενου κινδύνου του Ομίλου στις μονάδες εξωτερικού. 

Πέραν των τραπεζικών εργασιών, από το 2004 λειτουργεί στην Αλβανία και η Tirana Leasing, θυγατρική εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

TIRAnA BAnk

31.12.13 31.12.12 METABOΛΗ

βαΣΙΚα οΙΚονομΙΚα μΕγΕθη (€ ΕΚαΤ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 732 711 +3%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ 321 412 -22%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 561 522 +7%

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ # 53 56 -3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ # 474 474 -
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J S C  P I R A E U S  B A N k  I C B 

Η λειτουργία της Τράπεζας Πειραιώς στην Ουκρανία ξεκίνησε το 2007, με εξαγορά της τοπικής Τράπεζας International Commerce Bank. Στο 
τέλος του 2013, το δίκτυο περιλάμβανε 37 καταστήματα σε όλη τη χώρα σε 12 περιφέρειες.

Το πολιτικό σκηνικό της χώρας εξακολούθησε να είναι ιδιαίτερα ασταθές κυρίως στα τέλη του 2013 και τις αρχές του 2014. Η οικονομία της 
χώρας παρουσίασε σχεδόν μηδενική ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της αστάθειας του νομίσματος, της αύξησης του δημοσίου 
χρέους και κατά συνέπεια της απομάκρυνσης των ξένων επενδυτών. Παράλληλα το 2014 ξέσπασαν πολιτικές ταραχές οι οποίες ενέτειναν 
ανησυχίες για τη σταθερότητα της οικονομίας.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η Τράπεζα για τη χρονιά που πέρασε έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής 
(winbank) και των πιστωτικών καρτών, όπως επίσης και στην εξυπηρέτηση μεσαίων επιχειρήσεων.

JSC PIRAEuS BAnk ICB

31.12.13 31.12.12 METABOΛΗ

βαΣΙΚα οΙΚονομΙΚα μΕγΕθη (€ ΕΚαΤ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 231 295 -22%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ 202 238 -15%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 102 96 +6%

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ # 37 38 -1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ # 629 597 +32
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P I R A E U S  B A N k  EG Y P T 

Η Piraeus Bank Egypt δραστηριοποιείται στην αιγυπτιακή αγορά από τα μέσα του 2005, όταν ο Όμιλος Πειραιώς προχώρησε στην εξαγορά 
της Egyptian Commercial Bank.

Στα τέλη του 2013, η Τράπεζα διέθετε 41 καταστήματα, που παρέχουν σύγχρονες υπηρεσίες και προΐόντα λιανικής και επιχειρηματικής 
τραπεζικής στην αιγυπτιακή αγορά. Παράλληλα, οι θυγατρικές Piraeus Egypt Leasing, Asset Management, Investment, Insurance Brokerage 
και Integrated Services Systems ολοκληρώνουν το ευρύ φάσμα δραστηριοποίησης με υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας, πρακτόρευση ασφαλειών και χρηματιστηριακές υπηρεσίες και συμβουλές.

Το 2013 ήταν ένα πολύ δύσκολο έτος για την Αίγυπτο, καθώς κλιμακώθηκαν οι πολιτικές αναταραχές που ξεκίνησαν πριν 2 χρόνια περίπου, 
επηρεάζοντας έντονα το οικονομικό περιβάλλον της χώρας. Παρά τις συνθήκες αυτές και προσβλέποντας σε μεσοπρόθεσμη εξομάλυνση της 
πολιτικής κατάστασης, η Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθεί να υποστηρίζει τις δραστηριότητες της Piraeus Bank Egypt, ενισχύοντας την 
εσωτερική δομή, τα προΐόντα και τις επιμέρους διαδικασίες, επενδύοντας στις επιχειρησιακές δυνατότητες που προσφέρει η οικονομία της 
Αιγύπτου.

PIRAEuS BAnk EGYPT

31.12.13 31.12.12 METABOΛΗ

βαΣΙΚα οΙΚονομΙΚα μΕγΕθη (€ ΕΚαΤ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 843 927 -9%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ 490 510 -4%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 708 794 -11%

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ # 41 47 -6

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ # 1.318 1.397 -79
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Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ Α  Τ Η Σ  Τ ΡA Π Ε Ζ Α Σ  Π Ε Ι ΡΑ Ι Ω Σ  Σ Τ Ο  Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο

Το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο λειτουργεί από το 1999 και εποπτεύεται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Οι κύριοι 
μεσοπρόθεσμοι στόχοι του καταστήματος είναι:
  η επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με εξειδίκευση στο personal banking,
  η παροχή καταθετικών προϊόντων,
  η παροχή στεγαστικών δανείων σε Έλληνες και Βρετανούς υπηκόους που διαμένουν στη Βρετανία και ενδιαφέρονται κυρίως για την 
απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, στη Βρετανία και στις λοιπές χώρες όπου έχει παρουσία ο Όμιλος Πειραιώς,

  η άντληση κεφαλαίων (όπως κυρίου χρέους, μειωμένης εξασφάλισης, υβριδικών κεφαλαίων και τιτλοποιήσεων από την ευρωπαϊκή και 
διεθνή αγορά),

  η υποστήριξη εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς και των θυγατρικών της σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας συνεργασίας.

ΚαΤαΣΤημα ΤηΣ ΤρAΠΕΖαΣ ΠΕΙραΙώΣ ΣΤο λονδΙνο

31.12.13 31.12.12 METABOΛΗ

βαΣΙΚα οΙΚονομΙΚα μΕγΕθη (€ ΕΚαΤ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.814 1.800 +1%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ 1.749 1.749 0%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 18 21 -13%

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ # 1 1 -

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ # 23 18 +5
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Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ Α  Τ Η Σ  Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Σ  Π Ε Ι ΡΑ Ι Ω Σ  Σ Τ Η  Φ ΡΑ Ν ΚΦ Ο Υ Ρ Τ Η

Το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στη Φρανκφούρτη αποτελεί τη μοναδική παρουσία ελληνικής Τράπεζας στη Γερμανία και εποπτεύεται 
από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. 

Το Κατάστημα Φρανκφούρτης ιδρύθηκε το 1985 και περιήλθε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς το 2012, με την απορρόφηση του 
«υγιούς» τμήματος της πρώην ATEbank. 

Διαθέτει καταθετικά και χορηγητικά προϊόντα καθώς και υπηρεσίες trade finance. 

Στα τέλη του 2013 το ενεργητικό του Καταστήματος ανήλθε σε €122 εκατ. και το προσωπικό του σε 15 άτομα.

ΚαΤαΣΤημα ΤηΣ ΤραΠΕΖαΣ ΠΕΙραΙώΣ ΣΤη ΦρανΚΦούρΤη

31.12.13 31.12.12 METABOΛΗ

βαΣΙΚα οΙΚονομΙΚα μΕγΕθη (€ ΕΚαΤ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 122 141 -13%

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΩΝ 20 23 -12%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 93 105 -12%

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ # 1 1 -

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ # 15 14 +1





Τ Ε Χ ν ο λ ο γ Ι α 
Κ α Ι  ύ Π ο Σ Τ η ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ 
λ Ε Ι Τ ο ύ ρ γ Ι Ε Σ
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Το 2013 αποτέλεσε για τον Τομέα Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Κεντρικών Εργασιών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, το σημαντικότερο 
σταθμό στην πορεία του μετά την τριπλή ενοποίηση των συστημάτων των Τραπεζών Πειραιώς, Μακεδονίας-Θράκης και Χίου του 2000. 
Έπειτα από πολύ προσεκτικό σχεδιασμό και με πλήρη συναίσθηση της επαγγελματικής ευθύνης που είχε για την επιτυχή ολοκλήρωση της 
ενοποίησης 6 τραπεζών στο συντομότερο δυνατό χρόνο, ο Τομέας πέτυχε σε συνεργασία με πολλές άλλες μονάδες της Τράπεζας ένα μοναδικό 
για τα διεθνή τραπεζικά χρονικά επίτευγμα: να ολοκληρώσει με πλήρη επιτυχία εντός 14 μηνών την ενοποίηση και των 6 τραπεζών.

Το πλέον σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των ενοποιήσεων δεν επηρεάστηκε στο ελάχιστο η διαθεσιμότητα των 
πληροφοριακών συστημάτων προς τους πελάτες και τους τελικούς χρήστες. 

Σ Τ ΡΑΤ Η Γ Ι Κ Η  Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν  ΤΩ Ν  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν  Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΩ Ν

Κύρια σημεία τα οποία συνέθεσαν τη στρατηγική των ενοποιήσεων ήταν:

Καινοτόμο Σχέδιο
Η καινοτομία που οδήγησε στην επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος ήταν η επιλογή μιας νέας μεθοδολογίας για την ενοποίηση της ΑΤΕbank, 
της μερικής μετάπτωσης (partial migration) των συστημάτων (1η Φάση Πελάτες και Επιχειρηματικά Δάνεια και σε 2η Φάση όλα τα 

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  Κ Α Ι  Υ Π ΟΣ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ 
Λ Ε Ι ΤΟ Υ Ρ Γ Ι Ε Σ
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υπόλοιπα), έναντι της πλήρους μετάπτωσης (full migration) όλων των συστημάτων σε ένα τριήμερο αργιών, η επιλογή που είχε ακολουθηθεί 
σε όλες τις προγενέστερες ενοποιήσεις τραπεζών. Η καινοτομία αυτή που εφαρμόστηκε με πλήρη επιτυχία άνοιξε το δρόμο για την επιτυχή 
ολοκλήρωση και των 5 μετέπειτα ενοποιήσεων.

Ελαχιστοποίηση Κινδύνων
  Πριν από τη διεξαγωγή των οριστικών μεταπτώσεων δεδομένων κάθε ενοποιούμενης τράπεζας εκτελέστηκαν κατ’ ελάχιστο τρεις 
γενικευμένες δοκιμαστικές μεταπτώσεις.

  Για τη διεξαγωγή των οριστικών μεταπτώσεων θεσπίστηκαν ορόσημα, ώστε να υπάρχουν επαρκή και διαδοχικά αντίγραφα ασφαλείας, 
προκειμένου να καλυφθεί ενδεχόμενη ανάγκη επαναφοράς σε προγενέστερη κατάσταση.

  Εκτεταμένες δοκιμές με προκαθορισμένα σενάρια εφαρμόστηκαν στα καταστήματα των ενοποιούμενων τραπεζών, με σκοπό την 
επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του νέου εξοπλισμού και της προσβασιμότητας των χρηστών στα Πληροφοριακά Συστήματα της 
Τράπεζας Πειραιώς.

Ευελιξία στη λήψη αποφάσεων
  Πολυεπίπεδες δομές παρακολούθησης της εξέλιξης των χαρτοφυλακίων έργων, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τεκμηριωμένες αποφάσεις, 
αναφορικά με την επίλυση των εκάστοτε εμφανιζόμενων προβλημάτων μέσω των ομάδων έργου και του Steering Committee που είχε τη 
συνολική ευθύνη. 

  Εβδομαδιαία επισκόπηση των εξελισσομένων χαρτοφυλακίων από εξειδικευμένη τεχνική επιτροπή.

Σύσταση ομάδων Έργου
  Κοινή σύσταση των χαρτοφυλακίων έργων, μεταξύ των ενοποιούμενων τραπεζών.
  Στελέχωση των ομάδων έργων με εργαζόμενους πλέον της Τεχνολογίας, από άλλες ανά περίπτωση συναρμόδιες μονάδες.
  Τήρηση του ίδιου πυρήνα επικεφαλής στελεχών, μεταξύ των ομοειδών έργων ενοποίησης.

Εκπαίδευση Χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς
  Διεξαγωγή διευρυμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την έγκαιρη εξοικείωση των χρηστών Δικτύων Καταστημάτων με

τα Πληροφοριακά Συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 424.000 ώρες εκπαίδευσης κατανεμημένες σε 614 
εκπαιδευτικά προγράμματα, που υλοποιήθηκαν εντός 12 μηνών σε 185 σημεία σε όλη τη χώρα και στα οποία συμμετείχαν 6.430 
εκπαιδευόμενοι. Άλλα 2.750 άτομα εκπαιδεύτηκαν σε επιμέρους θέματα μέσω του συστήματος e-learning της Τράπεζας. 

αξιοποίηση της Προγενέστερης Εμπειρίας
  Κοινές προγραμματιστικές δομές χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις ενοποιούμενες τράπεζες για τη μετάπτωση ομοειδών δεδομένων.
  Προτυποποιημένες διαδικασίες ανάλυσης και ελέγχου δεδομένων εφαρμόστηκαν σε όλα τα έργα ενοποιήσεων. 

θέσπιση Προπαρασκευαστικών Έργων
  Με γνώμονα αφενός τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και αφετέρου την ικανοποίηση απαιτήσεων του θεσμικού πλαισίου, σε 
κάθε ενοποιούμενη Τράπεζα θεσπίστηκε και υλοποιήθηκε σειρά από προκαθορισμένα έργα σύντομης διάρκειας. Στην κατηγορία αυτή 
εντάσσονται τα έργα «Ενοποίηση αναφορών διαχείρισης κινδύνων», «Ενοποίηση δεδομένων δανείων σε καθυστέρηση», «Ενοποίηση 
δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού», «Διομιλικές συναλλαγές».
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Χ Α Ρ Τ Ο Φ ΥΛ Α Κ Ι Α  Ε Ρ ΓΩ Ν  Ε Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν

μετάπτωση Πελατών
Μετάπτωση του πελατολογίου (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κάθε ενοποιούμενης Τράπεζας στο πελατοκεντρικό σύστημα ICE της Τράπεζας 
Πειραιώς.

Μετάπτωση σχέσεων μεταξύ προσώπων, επισημάνσεων, όρων, οικονομικών στοιχείων, δειγμάτων υπογραφών, στοιχείων νομιμοποίησης 
νομικών προσώπων, καθώς και πρόσθετων πληροφοριών, από τα συστήματα των ενοποιηθεισών Τραπεζών.

Με σκοπό την ύπαρξη κοινής εικόνας πελάτη σε όλο το Δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες εργασίες 
ταυτοποίησης του κοινού πελατολογίου, μέσω της χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων. Για την ελάφρυνση της περιφερειακής μνήμης των 
κεντρικών συστημάτων (disk storage management) από ανενεργές σχέσεις πελατών, έγινε διαγραφή των πελατών της Τράπεζας Πειραιώς και 
των υπό ενοποίηση τραπεζών που δεν είχαν ούτε ένα ενεργό προϊόν ή ούτε μία ενεργή τραπεζική σχέση.

μετάπτωση Πληρωμών
Μελετήθηκαν οι υφιστάμενες σχέσεις και συμβάσεις κάθε ενοποιούμενης Τράπεζας με οργανισμούς και εταιρείες και έγινε η ανάπτυξη 
περαιτέρω λειτουργικότητας στα συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς όπου κρίθηκε απαραίτητο, με ιδιαίτερη έμφαση να προσδίδεται στα 
συστήματα υποστήριξης του Αγροτικού Τομέα. Στα προαναφερόμενα πλαίσια, ενσωματώθηκε στο παραγωγικό περιβάλλον της Τράπεζας 
Πειραιώς, μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις, το σύστημα «Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών» της πρώην ATEbank.
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Παρασχέθηκε στους πελάτες, η δυνατότητα εκτέλεσης πληρωμών με χρήση και του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών καρτών από όλες τις 
ενοποιηθείσες τράπεζες.

Υποστηρίχτηκαν οι διατραπεζικές λειτουργίες όλων των ενοποιούμενων Τραπεζών (Επιταγές, Μισθοδοσίες κ.λπ.) μέσα από τις υποδομές της 
Τράπεζας Πειραιώς. Σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣ, εξασφαλίστηκε η ομαλή μετάπτωση των ως άνω λειτουργιών και ταυτόχρονα η αδιάλειπτη 
λειτουργία τους. 

μετάπτωση Επενδυτικών Προϊόντων
Μεταπτώθηκαν στα συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς δεδομένα θεματοφυλακής, χρηματιστηριακών συστημάτων, αμοιβαίων κεφαλαίων, 
ασφαλιστικών προϊόντων και ομολόγων, καθώς και private banking από τα αντίστοιχα συστήματα των ενοποιηθεισών τραπεζών.

μετάπτωση Καταθέσεων
Μεταπτώθηκαν δεδομένα καταθετικών λογαριασμών, προθεσμιακών καταθέσεων και Repos, μεταχρονολογημένων επιταγών, 
συναλλαγματικών, με εξαίρεση όσων λογαριασμών είχαν μηδενικά υπόλοιπα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο από την Τράπεζα Πειραιώς, 
όσο και από τις υπό ενοποίηση τράπεζες, με σκοπό την ελάφρυνση των κεντρικών συστημάτων από ανενεργούς λογαριασμούς. Στο πλαίσιο 
του έργου εντάχθηκαν η διαχείριση των θυρίδων και η διαχείριση ιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών σε ευρώ και ξένο νόμισμα.
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Η κατακόρυφη αύξηση κυρίως των καταθέσεων αλλά και η δημιουργία νέων καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων, που προήλθαν από τις 
διαδικασίες ενοποιήσεων συντελούν στην ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου, αλλά και στη βελτίωση των επενδυτικών επιλογών των 
πελατών της Τράπεζας. 

μετάπτωση Πιστοδοτικού Χαρτοφυλακίου
Μετάπτωση στα συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς δεδομένων δανείων, συμβάσεων, collateral, πιστωτικών ορίων, εγγυητικών επιστολών, 
εισαγωγών/εξαγωγών, εκκρεμών αιτημάτων (αξίες προς είσπραξη & Ε.Π), με εξαίρεση όσες πιστοδοτήσεις είχαν μηδενικό υπόλοιπο για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο από την Τράπεζα Πειραιώς όσο και από τις υπό ενοποίηση τράπεζες, με σκοπό την ελάφρυνση των 
κεντρικών συστημάτων από ανενεργούς λογαριασμούς. Στο πλαίσιο του έργου, εμπλουτίστηκε η λειτουργικότητα των υφισταμένων 
συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, ώστε να υποστηριχθούν συγκεκριμένα δανειακά προϊόντα των ενοποιούμενων τραπεζών, τα οποία 
αξιολογήθηκαν από τις κατάλληλες επιχειρησιακές δομές της Τράπεζας.

Κύριο όφελος είναι η ενοποιημένη εμφάνιση του δανειακού χαρτοφυλακίου των πελατών της Τράπεζας Πειραιώς και ως εκ τούτου η 
κεντρικά ελεγχόμενη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου & Εισπράξεων Ιδιωτών 
μέσω του συστήματος «Eispraxis». 
 

μετάπτωση δεδομένων ηλεκτρονικής Τραπεζικής
Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων έργων, μεταπτώθηκαν στη σουίτα εφαρμογών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς (winbank), 
οι συμβάσεις πελατών (retail /corporate), τα δεδομένα διαχείρισης παραμέτρων και ασφάλειας συναλλαγών, οι πάγιες και 
μεταχρονολογημένες μεταφορές και πληρωμές, τα alerts λογαριασμών και πιστωτικών καρτών, με εξαίρεση όσες συμβάσεις και 

8006004000 200100 300 500 700

87 265 259 72 48

15 67 91 34 11



99 99

λογαριασμούς είχαν μηδενικά υπόλοιπα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο από την Τράπεζα Πειραιώς όσο και από τις υπό ενοποίηση 
τράπεζες, με σκοπό την ελάφρυνση των κεντρικών συστημάτων, από ανενεργούς λογαριασμούς, ενώ ενοποιήθηκαν η απεικόνιση των 
πιστωτικών καρτών και τα ηλεκτρονικά statements λογαριασμών και καρτών.

Ενοποίηση του δικτύου των ATM και μετάπτωση δεδομένων Χρεωστικών Καρτών
Αντικείμενο των συγκεκριμένων έργων ήταν η ενοποίηση του δικτύου ATM κάθε ενοποιούμενης τράπεζας με το αντίστοιχο της Τράπεζας 
Πειραιώς. Πέρα από την ένταξη των συσκευών σε κοινό διαχειριστικό σύστημα, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομογενοποίηση της 
παρεχόμενης λειτουργικότητας από όλες τις συσκευές, ενώ αναβαθμίστηκε σημαντικό μέρος του εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο του έργου οι συναλλαγές Visa και Mastercard δρομολογούνται χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτου παρόχου, με αποτέλεσμα 
σημαντική μείωση κόστους για την Τράπεζα. Αποκτήθηκαν, επίσης, οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από τους προαναφερόμενους διεθνείς 
οργανισμούς.

Υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να υποστηριχθούν οι πιστωτικές κάρτες των ενοποιούμενων τραπεζών από το δίκτυο 
ATM της Τράπεζας Πειραιώς.

Μεταπτώθηκαν δεδομένα χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των υπό ενοποίηση τραπεζών στα συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. 
Σε περιπτώσεις που προέκυψαν από ενδελεχή αξιολόγηση αναπτύχθηκε περαιτέρω λειτουργικότητα στα συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς 
ώστε να υποστηριχθούν προπληρωμένες κάρτες των ενοποιούμενων τραπεζών.

Ενοποίηση Συστημάτων Treasury και διαχείρισης Κινδύνων 
Μετάπτωση των στοιχείων πελατών και χρηστών, έλεγχος και ενοποίηση συμβάσεων, μετάπτωση χαρτοφυλακίων και κέντρων κόστους για 
την πρώην ΑΤΕbank, και σταδιακό κλείσιμο των ανοικτών θέσεων των συστημάτων Treasury και άνοιγμα στα αντίστοιχα συστήματα της 
Τράπεζας Πειραιώς για τις υπόλοιπες υπό συγχώνευση τράπεζες έλαβαν χώρα, με στόχο την ενιαία υποστήριξη της διαχείρισης διαθεσίμων 
της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων έργων προσαρμόστηκαν κατάλληλα τα συστήματα “Basel II - PD/LGD” και “Behavioural Scoring” ώστε να 
υποδεχθούν και να επεξεργαστούν δεδομένα από κάθε ενοποιούμενη τράπεζα, με απώτερο σκοπό το σύστημα παραγωγής τραπεζικών 
αναφορών της Τράπεζας Πειραιώς να παρέχει ακριβή και τεκμηριωμένη πληροφόρηση της κεφαλαιακής επάρκειας και των κίνδυνων
του Ομίλου.

Ο Ρ ΓΑ Ν ΩΤ Ι Κ Ε Σ  Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  &  Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η
Σε όλη τη διάρκεια του 2013 ο τομέας Οργάνωσης εστίασε πόρους και προσπάθεια στα ποικίλα έργα που απαιτήθηκαν για την επίτευξη του 
στρατηγικού στόχου λειτουργικής ενοποίησης και μηχανογραφικών μεταπτώσεων, στο πλαίσιο της σειράς συγχωνεύσεων των έξι τραπεζών 
το 2013. Επίσης, υλοποίησε έργα που αναδείχτηκαν ως ευκαιρίες βελτίωσης ή αναδιοργάνωσης στο ευρύτερο περιβάλλον της Τράπεζας υπό 
το νέο της σχήμα.

μετάπτωση Στοιχείων και Χαρτοφυλακίων Πελατών στο Πελατοκεντρικό Σύστημα ICE
Για όλες τις υπό συγχώνευση τράπεζες η Οργάνωση διερεύνησε αναλυτικά τα πελατοκεντρικά συστήματα και τα διαθέσιμα στοιχεία πελατών 
και λογαριασμών, και κατέγραψε προδιαγραφές μετάπτωσής τους στο πελατοκεντρικό σύστημα ICE. Επίσης, υλοποίησε ελέγχους καλής 
λειτουργίας και κατέγραψε οδηγίες προς τα υπό συγχώνευση δίκτυα καταστημάτων. Ειδικά στην περίπτωση της πρώην ATEbank, που 
χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερα εκτεταμένο πελατολόγιο, η Οργάνωση συμμετείχε στην τροποποίηση του ICE και στη μετάπτωση των 
στοιχείων πελατών της ήδη από το Μάρτιο 2013, ενώ τους επόμενους μήνες και μέχρι να ολοκληρωθεί η μηχανογραφική συγχώνευση της 
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ATEbank τον Ιούνιο 2013 υλοποίησε έργα ταυτοποίησης πελατών και αυτοματοποίησης των διαδικασιών έκδοσης νομιμοποίησης Νομικών 
Προσώπων και ανάρτησης στο ICE, διευκολύνοντας έτσι το τελικό έργο μετάπτωσης σε σχέση με τους κοινούς πελάτες των δύο τραπεζών.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω έργων έχουν πλέον ταυτοποιηθεί και συγχωνευτεί οι κοινοί πελάτες όλων των συγχωνευμένων τραπεζικών 
δικτύων σε ποσοστό που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 60% παρόμοιων περιπτώσεων. Επίσης, επιτεύχθηκε η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των 
κοινών νομικών προσώπων, μέσω του εντοπισμού και της μετάπτωσης των ενεργών νομιμοποιήσεων και της παροχής κανόνων για τον 
προσδιορισμό της επικρατούσας σε περίπτωση πολλαπλών νομιμοποιήσεων. 

μετάπτωση Προϊόντων, λογαριασμών και Συναλλαγών στα Επικρατούντα
Κεντρικά Συστήματα
Βασική ευθύνη της Οργάνωσης στο πλαίσιο των μηχανογραφικών συγχωνεύσεων υπήρξαν η διεξοδική μελέτη των διαφόρων συστημάτων 
των υπό συγχώνευση τραπεζών, η αντιστοίχηση των όμοιων προϊόντων, η καταγραφή αναλυτικών προδιαγραφών για τη μετάπτωσή 
προϊόντων, συμβάσεων και στοιχείων στα συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και η διεκπεραίωση εκτεταμένων ελέγχων ορθής υλοποίησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, στο κεντρικό σύστημα συναλλαγών Cashier αναπτύχθηκε πληθώρα νέων συναλλαγών με στόχο την εξυπηρέτηση, μέσω 
της ενιαίας Τράπεζας, όλων των συναλλαγών και συνεργασιών που ήταν διαθέσιμες σε καθέναν από τους υπό συγχώνευση οργανισμούς. 
Χαρακτηριστικές είναι οι συναλλαγές πληρωμής λογαριασμών, εξυπηρέτησης των ΟΓΑ / ΕΛΓΑ κ.λπ. Επίσης, πραγματοποιήθηκε σημαντική 
νέα ανάπτυξη προϊόντων και λειτουργικότητα στο δανειακό σύστημα LS, ώστε να υποδεχτεί δάνεια των υπό συγχώνευση τραπεζών με 
ειδικούς όρους (π.χ. καταναλωτικά δάνεια με επιβράβευση της συνεπούς αποπληρωμής κ.λπ.). Στο ίδιο πλαίσιο, η εφαρμογή Bill Payment 
System, που το 2012 βρισκόταν σε πιλοτική εφαρμογή, ενημερώθηκε με περισσότερες από 320 συνεργασίες και χρησιμοποιείται πλέον 
κανονικά για την κεντροποιημένη διαχείριση των συνεργασιών μέσα από όλα τα διαθέσιμα εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης. Η Οργάνωση 
υλοποίησε, επίσης, τις «Διομιλικές» συναλλαγές, οι οποίες επέτρεψαν στους πελάτες τής υπό συγχώνευση ATEbank να εξυπηρετούνται σε 
κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς και αντίστροφα, αρκετούς μήνες πριν από τη μηχανογραφική συγχώνευση. Επιπλέον, καθώς στο πλαίσιο 
των συγχωνεύσεων η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε ως αντιπρόσωπος τη διάθεση Αμοιβαίων Κεφαλαίων σημαντικών ΟΣΕΚΑ, αναπτύχθηκε η 
Εφαρμογή Διαχείρισης Α/Κ, με στόχο την αποτελεσματική διαχείρισή τους. 

αναθεώρηση διαδικασιών, Κανονισμών και Πολιτικών 
Στο πλαίσιο της λειτουργικής ενοποίησης, πληθώρα διαδικασιών καθώς και οι σημαντικότεροι κανονισμοί και πολιτικές της Τράπεζας 
Πειραιώς αναθεωρήθηκαν με στόχο να καλύψουν τα νέα μεγέθη και τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν, αλλά και να αξιοποιηθούν οι 
οικονομίες κλίμακας που προέκυψαν. Έτσι ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εμπλουτισμό του Κανονισμού Ασφάλειας Καταστήματος ώστε να 
καλυφθούν με ενιαίο τρόπο διαφορετικού τύπου χωροταξικά μοντέλα και εξοπλισμός, προσδιορίστηκαν με ενιαίο τρόπο τα όρια μετρητών 
των ταμιών, καταστημάτων και ΑΤΜ, ανανεώθηκε ο Κανονισμός Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας, τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής 
Επικοινωνίας με στόχο μια νέα τυποποίηση των προσβάσεων στο web (internet, internet e-mail), ομογενοποιήθηκαν οι διαδικασίες των 
νομιμοποιήσεων νομικών προσώπων, εμπλουτίστηκε η εφαρμογή workflow των χρηματαποστολών ώστε να υποδεχτεί τα νέα καταστήματα, 
ενημερώθηκε το σύστημα διαχείρισης διαδικασιών ARIS με πολλά νέα έντυπα και συμβάσεις, τροποποιήθηκαν τα στοιχεία εταιρικής 
ταυτότητας στα έντυπα εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης κ.λπ. Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή, τυποποίηση και ανάρτηση 
διαδικασιών στο ARIS. 
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Παροχή οδηγιών και ύποστήριξης στα ύπό Συγχώνευση δίκτυα Καταστημάτων
Ακολουθώντας την αρχή ότι βασικός παράγοντας στην επιτυχία μιας ριζικής αλλαγής είναι η απόδοση του ανθρώπινου παράγοντα, η 
Οργάνωση εστίασε ιδιαίτερα στην υποστήριξη του προσωπικού των υπό συγχώνευση δικτύων καταστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο 
τρίμηνο του 2013 συνεισέφερε στην οργάνωση του εκτεταμένου εκπαιδευτικού προγράμματος της Τράπεζας, καταγράφοντας αναλυτικό 
εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα βασικά συστήματα/διαδικασίες και παρέχοντας αρχική εκπαίδευση και υποστήριξη στους βασικούς 
εκπαιδευτές. Πριν από κάθε μηχανογραφική μετάπτωση συγκέντρωσε, συντόνισε και κατέγραψε αναλυτικές οδηγίες για τις εργασίες 
προετοιμασίας της μετάπτωσης στα καταστήματα, καθώς και αναλυτικό εγχειρίδιο ελέγχων συστημάτων την πρώτη μέρα λειτουργίας μετά 
τη μετάπτωση. Μερίμνησε για την προσβασιμότητα του Intranet σε κάθε υπό συγχώνευση Τράπεζα για επαρκές διάστημα πριν από τη 
μηχανογραφική συγχώνευση, με στόχο να βελτιστοποιήσει την ενημέρωση όλων για κάθε κρίσιμο θέμα, και να επιτευχθεί η εξοικείωση όλων 
των χρηστών με το βασικό εργαλείο λειτουργικής ενημέρωσης της Τράπεζας. Τέλος, ενίσχυσε δραστικά το προσωπικό του Τμήματος 
Υποστήριξης (Help Desk), το οποίο διπλασιάστηκε ως το τέλος των συγχωνεύσεων, βελτίωσε την τεχνολογική υποδομή του Help Desk και 
όρισε εξειδικευμένα στελέχη που συνέβαλαν επικουρικά στην επίλυση προβλημάτων. Ως αποτέλεσμα, στις εβδομάδες έπειτα από κάθε 
μετάπτωση, που παρουσίαζαν αυξημένες ανάγκες υποστήριξης, το τμήμα εξυπηρετούσε περίπου 500 κλήσεις και 800 γραπτά αιτήματα 
καθημερινά, ενώ συνεχίζει να εξυπηρετεί περίπου 200 κλήσεις και 400 γραπτά μηνύματα ημερησίως. 

διαχείριση αρχείων των ύπό Συγχώνευση Τραπεζών
Ένας από τους σημαντικούς τομείς για την αποτελεσματική λειτουργία της ενοποιημένης Τράπεζας είναι η μεθοδική διαχείριση των αρχείων 
των συγχωνευμένων Τραπεζών. Για το σκοπό αυτό η Οργάνωση προχώρησε σε αναλυτική καταγραφή του περιεχομένου, του όγκου και των 
διαδικασιών αρχειοθέτησης κάθε Τράπεζας, αξιολόγησε τους αποθηκευτικούς χώρους και τις συνεργαζόμενες εταιρείες στις περιπτώσεις 
outsourcing, σχεδίασε το πρόγραμμα μεταφοράς του προ της συγχώνευσης αρχείου στις αποθήκες για όλες τις Μονάδες που έκλεισαν ή 
μετακινήθηκαν, συντόνισε την υλοποίησή του και παρακολούθησε τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και αναγνώρισε τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις στις διαδικασίες αρχειοθέτησης της Τράπεζας Πειραιώς. Επίσης, συνεργάστηκε με το ΠΙΟΠ, ώστε να αναγνωριστούν και να 
αξιοποιηθούν αρχεία με ιστορική/μουσειακή σημασία. Τέλος, συντόνισε το έργο καταστροφής αρχείου, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, και 
διασφάλισε ότι η καταστροφή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους απαραίτητους κανόνες προστασίας του τραπεζικού απορρήτου. 

διαχείριση Επιχειρηματικών και Στεγαστικών δανείων και Συμβάσεων
Με σκοπό την ομογενοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, η Οργάνωση προχώρησε σε 
διερεύνηση του τρόπου διαχείρισης των σχετικών συμβάσεων σε όλες τις υπό συγχώνευση τράπεζες και υλοποίησε έργο ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησής τους σύμφωνα με τις εν ισχύ διαδικασίες της Τράπεζας Πειραιώς. Έτσι ψηφιοποιήθηκαν οι φάκελοι επιχειρηματικών δανείων 
όλων των υπό συγχώνευση Τραπεζών και αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Documentum, ενώ ξεκίνησε η ψηφιοποίηση των συμβάσεων 
στεγαστικών δανείων και καταναλωτικών δανείων με εξασφάλιση ακινήτου. Συνολικά ψηφιοποιήθηκαν πάνω από 51.500 φάκελοι, 
ισοδύναμοι με περίπου 6 εκατομμύρια σελίδες.

Παράλληλα, σε σχέση με τα δάνεια με εξασφάλιση ακινήτου, υλοποιήθηκε κοινή διαδικασία ανάρτησης δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο μέσω 
της εταιρείας First Data, με μετάπτωση και ενοποίηση βάσεων δεδομένων από όλες τις υπό συγχώνευση τράπεζες. 

Τέλος, αυτοματοποιήθηκε στο δανειακό σύστημα workflow VELTI η συνολική ροή έγκρισης στεγαστικών δανείων, καλύπτοντας τις εργασίες 
από το αρχικό αίτημα στεγαστικού δανείου μέχρι την εκταμίευσή του. Αντίστοιχα αυτοματοποιήθηκε η διαδικασία ρύθμισης δανείων 
ιδιωτών και ξεκίνησε η πιλοτική της λειτουργία.

Εξορθολογισμός του δικτύου Καταστημάτων
Με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και τον εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων της ενοποιημένης Τράπεζας, αποφασίστηκε 
να κλείσει σημαντικός αριθμός καταστημάτων και οι εργασίες τους να μεταφερθούν σε γειτονικά καταστήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν 
μεταστεγάσεις καταστημάτων με στόχο την αξιοποίηση των ιδιόκτητων κτιρίων. Η Οργάνωση ανέλαβε το συντονισμό όλων των 
απαραίτητων εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και εξωτερικών φορέων, την σύνταξη 



102

αναλυτικών οδηγιών τόσο προς τα καταστήματα που έκλεισαν/μεταστεγάστηκαν όσο και προς τα καταστήματα υποδοχής εργασιών. Επίσης, 
μερίμνησε για το συντονισμό των εργασιών εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων με τα έργα μηχανογραφικής μετάπτωσης, καθώς η 
πλειονότητα των καταστημάτων των υπό συγχώνευση τραπεζών έκλεισε τις παραμονές του εκάστοτε έργου μηχανογραφικής μετάπτωσης. 
Συνολικά, 357 καταστήματα έπαυσαν τη λειτουργία τους.

ύποστήριξη του Εκκαθαριστή της Πρώην αΤΕbank
Η Οργάνωση ανέλαβε την υποστήριξη του Εκκαθαριστή της πρώην ATEbank και συγκεκριμένα τον εντοπισμό και τη φυσική και συστημική 
μεταφορά δανειακών φακέλων πελατών στον Εκκαθαριστή, και την υλοποίηση χρεώσεων σε λογαριασμούς πελατών για την αποπληρωμή 
οφειλών (δάνεια και πιστωτικές κάρτες), μέσω αρχείων που αποστέλλει ο Εκκαθαριστής. 

Εφαρμογή του θεσμικού Πλαισίου και ύποστήριξη του Εκσυγχρονισμού
του Κρατικού μηχανισμού
Καθώς η φορολογική μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του κρατικού μηχανισμού συνεχίστηκαν και το 2013, η Τράπεζα Πειραιώς 
κλήθηκε να τα υποστηρίξει με περαιτέρω έργα. Η Οργάνωση εξακολούθησε το συντονισμό και τη σύνταξη οδηγιών για την απογραφή 
συνταξιούχων και επιδοματιούχων πληθώρας ασφαλιστικών φορέων καθώς και την εξυπηρέτηση πληρωμών φόρων και βεβαιωμένων 
οφειλών προς τις ΔΟΥ. Επίσης, διεκπεραίωσε την αποστολή στοιχείων καταθέσεων, τόκων και φόρων καταθέσεων προς τη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Τέλος, ολοκληρώθηκε η αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης κατασχετηρίων μέσω της 
πλατφόρμας workflow APPIAN και αναπτύχθηκε στην ίδια πλατφόρμα, πρώτη από τις υπόλοιπες τράπεζες, η εφαρμογή παραλαβής και 
διαχείρισης Ηλεκτρονικών Κατασχετηρίων από τις ΔΟΥ. Στο πλαίσιο των νέων αυτοματοποιημένων διαδικασιών, η Οργάνωση συνέβαλε στην 
αναδιοργάνωση των σχετικών ροών εργασιών και μονάδων διαχείρισης κατασχετηρίων, ενώ υλοποίησε εκπαιδευτικές δράσεις στις 
εμπλεκόμενες Μονάδες και ανέλαβε την υποστήριξη των χρηστών. 

Πρόγραμμα ύποστήριξης της Πρωτογενούς αγροτικής Παραγωγής
Στο πλαίσιο του στρατηγικού ανοίγματος της Τράπεζας Πειραιώς προς τη συστηματική στήριξη της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, 
δυναμική ήταν η συμβολή της Οργάνωης στο πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας, με τη δημιουργία όλου του 
απαραίτητου συμβατικού πλαισίου και τα σχετικών εντύπων, καταγράφοντας τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συνολική ροή εργασιών 
από τα αιτήματα των παραγωγών ως τη χορήγηση πιστωτικών ορίων, και δημιουργώντας το μηχανισμό παρακολούθησης και διαχείρισης 
ορίων των εξειδικευμένων πιστωτικών καρτών που χορηγούνται στους παραγωγούς στο πλαίσιο του προγράμματος. Παράλληλα, η 
Οργάνωση κατέγραψε αναλυτικές προδιαγραφές για την υλοποίηση της εφαρμογής Συμβολαιακής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας που βρίσκεται 
υπό ανάπτυξη, ώστε να καλυφθούν με εξειδικευμένο τρόπο οι απαιτήσεις του Προγράμματος.

Όσον αφορά τα Ανοικτά Δάνεια Αγροτών, αναπτύχθηκε εφαρμογή στο δανειακό σύστημα LS και αναπτύχθηκε η σχετική διαδικασία για την 
αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων, που ήδη εφαρμόζεται στο πλαίσιο των ανανεώσεων και τροποποιήσεων των υφιστάμενων δανείων.

Τέλος, βελτιώθηκαν οι υποδομές καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς αφορούν σημαντικό ποσοστό του πελατολογίου της 
ενοποιημένης Τράπεζας. 
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Έργα ύποστήριξης των θυγατρικών Τραπεζών Εξωτερικού
Το 2013 η Οργάνωση εστίασε κυρίως σε μεγάλα έργα στην Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου (Piraeus Bank LTD). Στο πλαίσιο αυτό ανασχεδιάστηκε, 
υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η εκ νέου ανάπτυξη του πελατοκεντρικού συστήματος Aperio. Η νέα δομή περιλαμβάνει το άνοιγμα κωδικών 
νέων πελατών, διασύνδεση με την εφαρμογή Norkom για διερεύνηση ύποπτων πελατών, μεταβολή και εκτύπωση στοιχείων νέου πελάτη και 
υφιστάμενου μαζί με τους όρους συναλλαγών, ενώ διασφαλίζεται αποτελεσματικός έλεγχος ακολουθώντας την αρχή “four eyes principle”. 
Το νέο σύστημα μείωσε σε μεγάλο βαθμό τον απαιτούμενο χρόνο ανοίγματος πελάτη με αποτέλεσμα την ταχύτερη και πληρέστερη 
εξυπηρέτηση πελατών, καθώς επίσης βελτιστοποίησε τη διαχείριση των πελατών και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς παρακολούθησής τους.

Επίσης, το 2013 ολοκληρώθηκαν στο Corporate Loans Origination (CLOS) η αυτοματοποίηση της ροής εργασιών από την εκκίνηση του 
αιτήματος χορήγησης επιχειρηματικού δανείου ως την ολοκλήρωσή του (άνοιγμα ορίων, λογαριασμών & εξασφαλίσεων), ο μηχανισμός 
αυτόματης δημιουργίας των σχετικών νομικών εγγράφων, η αυτόματη εξαγωγή της Πρότασης Συνεργασίας και άλλων εντύπων απαραίτητων 
για την έγκριση των αιτημάτων, η επικοινωνία του συστήματος CLOS με το Κεντρικό Σύστημα της Τράπεζας (ICBS) για την αυτόματη σύνδεση 
ορίου, υπο-ορίων, λογαριασμών κι εξασφαλίσεων και, τέλος, η διασύνδεση του CLOS με το σύστημα ψηφιακής αρχειοθέτησης εγγράφων 
Documentum και το σύστημα σάρωσης Captiva.

Επιπλέον των ως άνω, η Οργάνωση ανέλαβε την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας του Καταστήματος Φρανκφούρτης, εφαρμόζοντας 
νέες διαδικασίες και καταγράφοντας προδιαγραφές μηχανογραφικής υποστήριξης.

Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ

Κατευθυντήριοι άξονες για την ανάπτυξη και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων για το 2013 ήταν η βελτιστοποίηση αλλά και 
ενοποίηση των υποδομών, διαδικασιών και συστημάτων που απαιτεί το συνεχώς διαμορφούμενο επιχειρησιακό και οικονομικό περιβάλλον, 
με κύριο στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, αυξημένη ασφάλεια, λειτουργικότητα, ενιαία διαχείριση από τον τελικό χρήστη και τελικά 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας.

 
Συστήματα Καταθετικών, Επενδυτικών & ασφαλιστικών Προϊόντων 
Προκειμένου να καλυφθούν νέες απαιτήσεις που προέκυψαν από θεσμικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αναπτύχθηκε εφαρμογή για την ηλεκτρονική αποστολή και απάντηση των κατασχετηρίων, 
καθώς και αντίστοιχη για τη διαχείριση Μητρώων Λογαριασμών.

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση του συστήματος των Προθεσμιακών Καταθέσεων, μέσω της χρήσης νέου δελτίου επιτοκίων, αλλά και του 
εμπλουτισμού του αρχείου ενημέρωσης του συστήματος Treasury, με κινήσεις προεξοφλήσεων και μεταβολών κεφαλαίου.

Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των διεργασιών Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, εμπλουτίστηκε η εφαρμογή του 
μετοχολογίου της Τράπεζας ώστε να υποστηρίζει τα δικαιώματα επαναγοράς (Warrants).

Στον τομέα των ασφαλιστικών εργασιών αναπτύχθηκε νέα διαδικασία που αφορά τις πρόσθετες πράξεις ενεχυρίασης και νέα αναφορά 
εκτύπωσης όρων για την Τράπεζα της Ελλάδος. Τροποποιήθηκε η προσαρμογή των ασφαλίστρων, ώστε να καλύπτει τις νέες τιμολογήσεις 
Unisex και να υπάρχει η δυνατότητα ανοίγματος συμβολαίου ζωής και για πελάτες που έχουν πιστωτικές κάρτες των μεταπτωμένων 
τραπεζών, καθώς και έκδοση στατιστικών προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της οργανωτικής μονάδας Bancassurance. Ολοκληρώθηκε, 
ακόμη, η αλλαγή της πλατφόρμας λογιστηρίου της ING.

Τέλος, υλοποιήθηκε μια νέα εφαρμογή για τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αλλοδαπής, τα οποία μεταπτώθηκαν από το πρώην Δίκτυο 
της Cyprus Popular Bank στην Ελλάδα και τη Millennium Bank Ελλάδος. 
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Συστήματα Πληρωμών
Με βάση θεσμικές απαιτήσεις, ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες προσαρμογές και αναπτύχθηκε περαιτέρω λειτουργικότητα ώστε να 
υποστηριχθούν νέες πληρωμές του δημόσιου τομέα.

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών εντάχθηκαν στο ταμείο νέες συναλλαγές για την εξυπηρέτηση μεγάλων οργανισμών 
όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ΟΓΑ, ΕΛΓΑ κ.ά.

Δημιουργήθηκαν εφαρμογές για τις πληρωμές δανείων και πιστωτικών καρτών για τους εκκαθαριστές των τραπεζών που μεταπτώθηκαν.

Αναπτύχθηκε εξειδικευμένο σύστημα για την υποστήριξη των νεοσύστατων δομών της Συμβολαιακής Γεωργίας/ Κτηνοτροφίας. Μέσω αυτής 
της λειτουργίας, η Τράπεζα ενισχύει δυναμικά την αγροτική οικονομία στηρίζοντας όλους τους κλάδους της αγροτική παραγωγής. 
Δημιουργήθηκαν νέες υποδομές για την υποστήριξη των συνεργασιών με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Οργανισμούς (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, 
ΟΓΑ), καθώς και την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες. 

Σύστημα ηλεκτρονικής Τραπεζικής (winbank)
Σε συνέχεια της στρατηγικής αναβάθμισης και κεντροποίησης των υποδομών winbank, κατά τη διάρκεια του 2013 μεταπτώθηκαν 
σημαντικές λειτουργίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής στην πλατφόρμα winbank International, μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής τραπεζικής για όλες σχεδόν τις τράπεζες του ομίλου (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ουκρανία, Αίγυπτος, Ρουμανία). 
Με την κεντροποίηση υποδομών, εξοπλισμού και λογισμικού, έχουν επιτευχθεί οικονομίες κλίμακας, αυξημένη ασφάλεια, προηγμένη 
λειτουργικότητα και ενιαία εμπειρία στον τελικό χρήστη σε επίπεδο Ομίλου.

Στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε περαιτέρω λειτουργικότητα σχετικά με τη διαχείριση των προθεσμιακών καταθέσεων. Υλοποιήθηκε η διαχείριση 
της νέας πολυμορφικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς και της αντίστοιχης του πρώην Δικτύου της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, ενώ 
εμπλουτίστηκε η λειτουργικότητα πληρωμών των συστημάτων easypay/winbank με την προσθήκη νέων οργανισμών και φορέων.

Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, υλοποιήθηκε ο μηχανισμός Click2Chat, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα απευθείας 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών με την υποστήριξη πελατών της Τράπεζας. Ανασχεδιάστηκε η εφαρμογή Internet Banking μέσω της 
ενσωμάτωσης μηχανισμού web analytics. Τέλος, αναπτύχθηκε εξειδικευμένη λειτουργικότητα για τις ανάγκες υποστήριξης του προγράμματος 
πληρωμών «Ανάπτυξη Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Για Νέους».

Στις τράπεζες του Ομίλου (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Ουκρανία, Αίγυπτος, Ρουμανία) και στο πλαίσιο της περαιτέρω θωράκισης 
της ασφάλειας συστημάτων, υλοποιήθηκε και εγκαταστάθηκε Internet Banking Fraud Detection σύστημα για τον εντοπισμό και την αποτροπή 
κακόβουλων συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

Συστήματα Πιστοδοτήσεων 
Για την ικανοποίηση αιτημάτων πληροφόρησης, τόσο των εποπτικών αρχών, όσο και του Υπουργείου Οικονομικών, υλοποιήθηκε μία σειρά 
βελτιώσεων με σκοπό την αυτοματοποίηση των διαδικασιών εξαγωγής δεδομένων. 
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Αναπτύχθηκε νέα λειτουργικότητα προκειμένου να μεταφέρονται σε παύση καταλογισμού τόκων δάνεια για τα οποία καταπίπτει η εγγύηση 
του Ελληνικού Δημοσίου. Ολοκληρώθηκε σειρά τροποποιήσεων, ώστε να υποστηριχθούν οι διατάξεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου 
θεσμικού πλαισίου.

Εμπλουτίστηκε η λειτουργικότητα του συστήματος VELTI, ώστε να υποστηρίζεται η διαχείριση των αιτήσεων Αγροτοκάρτας. Στο ίδιο 
σύστημα υλοποιήθηκε εφαρμογή για την παρακολούθηση της ροής των ρυθμίσεων.

Η εφαρμογή Loan Origination εμπλουτίστηκε μέσω της υλοποίησης νέου εργαλείου αυτόματης δρομολόγησης αιτήσεων Credit Process 
Control. Αναπτύχθηκε επίσης λειτουργικότητα για τη διαχείριση ρυθμίσεων και στεγαστικών δανείων, για την παροχή δυνατότητας tracing 
στις μεταβολές των εγγραφών και, τέλος, για την συλλογή δεδομένων μέσω των οποίων εκτελούνται ρεαλιστικά stress tests. 

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή CSS (Collateral & Security System) δημιουργήθηκε διαδικασία για Σύνδεση Καλυμμάτων σε Δάνεια Οριστικής 
Καθυστέρησης.

Συστήματα Treasury
Ολοκληρώθηκαν εφαρμογές με αντικείμενα τον υπολογισμό φόρου επί της υπεραξίας ομολόγων, την επεξεργασία ημερήσιας FX θέσης των 
τραπεζών του Ομίλου, την τήρηση βάσης δεδομένων με ιστορικά στοιχεία δραστηριοτήτων Treasury. 

Risk Management
Ολοκληρώθηκαν η εφαρμογή για την παροχή δεδομένων για τη Συμβολαιακή Γεωργία/Κτηνοτροφία, η εφαρμογή αναζήτησης υπολοίπων 
χορηγήσεων πελατών Ομίλου, η συμπληρωματική αναφορά οφειλετών άνω του €1 εκατ., ενώ παραδόθηκε σειρά αναφορών για τις ανάγκες 
της BlackRock. 

Business Process Management
Κύριες συνιστώσες για την ανάπτυξη της επιπλέον λειτουργικότητας στα συστήματα Business Process Management ήταν η συμμόρφωση των 
διαδικασιών της Τράπεζας με το διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο, η μείωση του κόστους, η αύξηση της 
παραγωγικότητας, η ενίσχυση της ευελιξίας και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 

Σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν μέσω της χρήσης της πλατφόρμας υποστήριξης Ροής Επιχειρηματικών Διαδικασιών Appian είναι η 
υλοποίηση Βασικής Ροής Νομικού Ελέγχου, η δημιουργία νέας διαδικασίας για το ETEAN - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, η αναφορά 
παραγγελιοληψιών & ορίων καταστημάτων στην εφαρμογή Χρηματαποστολών, τροποποιήσεις στη διαδικασία νομιμοποίησης κληρονόμων, 
η εφαρμογή e-Κατασχετηρίων (κατ’ απαίτηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων).

Business Intelligence 
Για την υποστήριξη της επιχειρηματικής πληροφόρησης, πραγματοποιήθηκαν πολλές επεκτάσεις στο Data Warehouse της Τράπεζας, όπως η 
ενσωμάτωση των πληρωμών, η δημιουργία περιβάλλοντος ανάλυσης πληρωμών και η υλοποίηση ημερήσιου υπολογισμού του material 
bucket των επιχειρηματικών δανείων. 

Μέσω του συστήματος παραδόθηκαν νέα στοιχεία πληροφόρησης που αφορούν τη Συμβολαιακή Γεωργία/Κτηνοτροφία, συναλλαγές 
χρεωστικών καρτών συνδεδεμένων με ανοικτά δάνεια, στατιστικά ψηφιοποίησης εγγράφων, στοιχεία που ζητήθηκαν από την BlackRock, 
αναφορά επιχειρηματικών οριστικών καθυστερήσεων με ταυτόχρονη ύπαρξη καταθέσεων, στοιχείων προς την ΕΕΤ για τη διαστρωμάτωση των 
καταθέσεων, παραγωγή δεδομένων για ημερήσια παρακολούθηση των ταμειακών διαθεσίμων, ανάλυση συναλλαγών αγορών μέσω κάρτας ή 
winbank, μισθοδοσιών.
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Στην εφαρμογή Piraeus Performance Management αναπτύχθηκαν αναφορές με κυριότερες τη δημιουργία μηχανισμού αυτοματοποιημένου 
reporting για τις ανάγκες της παρακολούθησης διαθέσιμων tραπεζογραμματίων, καθώς και μηχανισμού για την φόρτωση λίστας 
καταστημάτων για την παρακολούθηση υπολοίπων καταθέσεων συγκεκριμένου δείγματος. 

Πραγματοποιήθηκαν εγκατάσταση και παραμετροποίηση της εξειδικευμένης εφαρμογής Siron Embargo, για την κάλυψη αναγκών τόσο της 
Κίνησης Κεφαλαίων όσο και της Διαχείρισης Εξωτερικού Εμπορίου της Τράπεζας. Πρόκειται για λογισμικό μέσω του οποίου εντοπίζονται 
άτομα ή οργανώσεις που κατονομάζονται σε ειδικές αναφορές (sanction lists) ως υποκείμενα κυρώσεων και αποτρέπεται η ολοκλήρωση 
οιασδήποτε συναλλαγής με αυτά. 

Customer Relationship Management (CRM)
Η εφαρμογή διαχείρισης πελατών “Relationship Management Application” εμπλουτίστηκε με νέα λειτουργικότητα, ώστε να υποστηριχθεί το 
Campaign Management, μέσω του οποίου οργανώθηκαν και στοχοθετήθηκαν σημαντικές επιχειρησιακές ενέργειες. 

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ  Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ
Πρωτεύων στόχος για το 2013 υπήρξε η αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και μηχανογραφικού εξοπλισμού ώστε να υποστηριχθεί 
τριπλάσιο πλήθος χρηστών και πολλαπλάσιοι όγκοι δεδομένων, χωρίς εν τούτοις να επηρεασθεί, το πλαίσιο ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους τελικούς χρήστες.
Για την υλοποίησή του θεσπίστηκαν έργα, στην πλειονότητά τους επαναλαμβανόμενα ανά ενοποιούμενη τράπεζα. 

δημιουργία νέου μηχανογραφικού Κέντρου 
Σημαντικής βαρύτητας έργο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση μιας πολύ σύγχρονης υποδομής για την Τράπεζα υπό το νέο της σχήμα αποτέλεσε 
η δημιουργία νέου, σύγχρονου και συμβατού με τα διεθνή πρότυπα Μηχανογραφικού Κέντρου.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες συντάχθηκαν και αξιολογήθηκαν λεπτομερείς μελέτες, με βάση τις οποίες σχεδιάστηκε και τελικά 
υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Μονάδας Τεχνικών Έργων της Τράπεζας το νέο Μηχανογραφικό Κέντρο στο ιδιόκτητο κτήριο στο 
Μαρούσι Αττικής. 

Μεταφέροντας προσωρινά τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Εφεδρικό Μηχανογραφικό Κέντρο της Τράπεζας, 
κατέστησαν εφικτές η μεταφορά του μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από το παλαιό και η εγκατάσταση στο νέο 
Μηχανογραφικό Κέντρο, με τρόπο παντελώς διαφανή προς τους πελάτες και τους τελικούς χρήστες.

Προετοιμασία εξοπλισμού κεντρικών συστημάτων και ενοποίηση μηχανογραφικών υποδομών
Σε συνεργασία με τις εταιρείες παρόχους, ως αποτέλεσμα διευρυμένων, λεπτομερών μελετών, αντικαταστάθηκε ο εξοπλισμός του Κεντρικού 
Συστήματος ΙΒΜ AS/400 με ένα νέο πολύ ισχυρό μοντέλο ΙΒΜ ΑS400 (i-series power 780) ενώ μεταπτώθηκε σε νέο σύγχρονο υπολογιστή το 
σύστημα διαχείρισης ATM (Base24). 

Μέσω της διεξαγωγής stress tests, κρίθηκε απαραίτητη και υλοποιήθηκε αναβάθμιση του εξοπλισμού λειτουργίας των συστημάτων 
Οικονομικής Διαχείρισης (Atlas) και (Hyperion), του συστήματος διαχείρισης ψηφιοποιημένων αρχείων Documentum / Captiva καθώς και της 
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σουίτας εφαρμογών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (winbank).

Κρίθηκε επίσης αναγκαία η αναβάθμιση εξοπλισμού συστημικών υποδομών με χαρακτηριστικότερες αυτές που αφορούν Data Storage, Data 
Replication και Servers Virtualization. Επίσης, έγινε εκτεταμένο data housekeeping για την απελευθέρωση του Disk Storage από δεδομένα 
ανενεργών και μηδενικών λογαριασμών, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του disk storage και τη μεγιστοποίηση του disk performance. 
Σημαντικής κλίμακας αναβαθμίσεις υλοποιήθηκαν και στις υποδομές του Εφεδρικού Μηχανογραφικού Κέντρου της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων έργων, τέλος, ενοποιήθηκαν οι υποδομές Active Directory καθώς και οι αντίστοιχες υποστήριξης των 
Συστημάτων Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Προετοιμασία εξοπλισμού καταστημάτων
Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία του απαραίτητου για τη λειτουργία των 
συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς μηχανογραφικού εξοπλισμού, στα καταστήματα κάθε ενοποιούμενης Τράπεζας. 

Επίσης, τα καταστήματα των ενοποιηθεισών τραπεζών εξοπλίστηκαν με συσκευές σάρωσης επιταγών, εξειδικευμένων εκτυπωτών ταμείων 
και εκτυπωτών καρτών.

Διεξήχθησαν διευρυμένοι έλεγχοι ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού καθώς και της προσβασιμότητας των χρηστών κάθε καταστήματος στα 
Πληροφοριακά Συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, πριν τη λειτουργία του στο περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς.

Ενοποίηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου
Τα έργα ενοποιήσεων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των υπό ενοποίηση Τραπεζών με το αντίστοιχο της Τράπεζας Πειραιώς θεσπίστηκαν 
με σκοπό την ικανοποίηση επιχειρηματικών στόχων συγκεκριμένα: 
  Εξάλειψη κοινών δικτυακών διευθύνσεων κάθε ενοποιούμενης τράπεζας με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς, ώστε να ολοκληρωθεί 
ανεμπόδιστα η ενοποίηση των υποδομών του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

  Αξιολόγηση και κατά περίπτωση αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών κάθε ενοποιούμενη τράπεζα, ώστε να ικανοποιούνται οι 
προδιαγραφές ομαλής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

  Ενοποίηση τηλεφωνικών υποδομών κεντρικών κτηρίων και παροχή IP τηλεφωνίας στους εργαζόμενους σε αυτά. 

Α ΣΦ Α Λ Ε Ι Α  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ω Ν  Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤΩ Ν 
Το 2013 ολοκληρώθηκε σειρά από έργα και εγκαταστάσεις συστημάτων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή θωράκιση της ασφάλειας των 
υποδομών των Πληροφοριακών Συστημάτων της Τράπεζας, αλλά και την προστασία των πελατών της. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Έλεγχοι ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών
Στο πλαίσιο ελέγχων της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας και των θυγατρικών της, διεξήχθησαν περιοδικοί και 
έκτακτοι έλεγχοι. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν δοκιμές διείσδυσης (penetration tests) και έλεγχοι ανίχνευσης ευπαθειών (vulnerability 
assessments), τόσο από εξειδικευμένους μηχανικούς της Τράπεζας όσο και από συμβεβλημένους εξωτερικούς συνεργάτες στις εφαρμογές 
ηλεκτρονικής τραπεζικής, στις ιστοσελίδες καθώς και σε διάφορες εφαρμογές, εξυπηρετητές και βάσεις δεδομένων.

αναβάθμιση συστημάτων ασφάλειας
Με δεδομένη τη σημαίνουσα θέση που κατέχουν τα θέματα ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων, πραγματοποιήθηκε σειρά από 
αναβαθμίσεις και εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, επεκτάθηκε η υπηρεσία DDOS Protection στις ιστοσελίδες των υπό συγχώνευση τραπεζών, 
ανασχεδιάστηκαν οι εσωτερικές ζώνες του εσωτερικού firewall και βελτιώθηκε η επικοινωνιακή αρχιτεκτονική για την υποστήριξη των νέων 
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υπό συγχώνευση καταστημάτων με σκοπό όχι μόνο την ασφάλεια, αλλά και την ελαχιστοποίηση φόρτου και καθυστερήσεων στο Δίκτυο.
 

Επέκταση συστήματος διαχείρισης προσβάσεων Identity Management
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στη βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης προσβάσεων χρηστών IDM έτσι ώστε να μπορεί να 
αντεπεξέλθει στη συγχώνευση των τραπεζών και στην αύξηση του όγκου του προσωπικού. 
Συγκεκριμένα διενεργήθηκε μετάπτωσή του συστήματος σε εικονικό περιβάλλον (virtualization) αλλά και αναβάθμισή του σε επίπεδο 
τεχνικού εξοπλισμού (hardware). Επίσης, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της αναβάθμισής του σε επίπεδο λογισμικού (software). Στο σύστημα 
IDM δημιουργήθηκαν λογαριασμοί χρηστών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού όλων των υπο-ενσωμάτωση τραπεζών.

Έργα IT Security σε θυγατρικές του ομίλου
Με γνώμονα αφενός την εναρμόνιση του τρόπου λειτουργίας των IT Security Officers των Θυγατρικών εσωτερικού και εξωτερικού με τα 
πρότυπα και τις πολιτικές του Ομίλου και αφετέρου τη βελτιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας του Ομίλου, το 2013 υλοποιήθηκε μία σειρά 
από έργα τα οποία αφορούσαν είτε δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών είτε ενεργό συμμετοχή συμβουλευτικού χαρακτήρα σε τοπικά 
έργα ασφάλειας. 

Πιστοποίηση κατά PCI dSS (Payment Card Industry data Security Standard)
Η Τράπεζα πιστοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά κατά το διεθνές πρότυπο PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards), που 
αφορά την ασφάλεια, την αποθήκευση, τη διακίνηση και την επεξεργασία των δεδομένων ηλεκτρονικών συναλλαγών που διεκπεραιώνονται 
μέσω καρτών (πιστωτικών και χρεωστικών).

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί αναγνωρισμένο πρότυπο και υποχρέωση συμμόρφωσης από όλους τους εμπλεκόμενους με τη 
διαχείριση δεδομένων καρτών όπως εμπόρους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς, εταιρείες κ.ά.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, προσδίδει επιπλέον επίπεδα διασφάλισης και εμπιστοσύνης προς τους πελάτες, τους μετόχους και τους 
συνεργάτες της Τράπεζας. 

Πιστοποίηση κατά ΙSO/IEC 27001 
Η Τράπεζα πιστοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά κατά το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO/IEC 27001, για το σύνολο των λειτουργιών 
που αφορούν την ασφάλεια, τη διαχείριση και τη λειτουργία του νέου Μηχανογραφικού Κέντρου του Ομίλου στην Αθήνα. 

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο με το οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί πιστοποιούν τα 
εγκατεστημένα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, και καλύπτει το ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης 
και λειτουργίας διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας πληροφοριών. Η πιστοποίηση αυτή προσδίδει επιπλέον επίπεδα διασφάλισης και 
εμπιστοσύνης προς τους πελάτες και τους μετόχους της Τράπεζας.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε εφαρμογή της στρατηγικής επιλογής κεντροποίησης της λειτουργίας των συστημάτων των θυγατρικών εξωτερικού υλοποιήθηκε το 2013 
σειρά από έργα με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και την εναρμόνιση του τρόπου λειτουργίας των θυγατρικών 
τραπεζών με τα πρότυπα του Ομίλου. 

Piraeus Bank Bulgaria
Με κατευθυντήριους άξονες την βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας και την αύξηση της παραγωγικότητας υλοποιήθηκε μία σειρά από έργα. 
Σημαντικότερα από αυτά είναι η εγκατάσταση σε όλα τα καταστήματα νέας λειτουργικότητας του Watch List Management, εμπλουτισμός 
λειτουργικότητας των συστημάτων διαχείρισης πιστωτικών καρτών, και παρακολούθησης δανείων σε καθυστέρηση.

Υλοποιήθηκε εφαρμογή smart mobile internet banking (για κινητά iPhone και Android) και μηχανισμός alert χρεωστικών καρτών για την 
περαιτέρω θωράκιση και προστασία των πελατών από κακόβουλες συναλλαγές μέσω ΑΤΜ.

Tirana Bank
Σημαίνουσα προτεραιότητα αποδόθηκε το 2013, σε έργα που αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση απαιτήσεων του κανονιστικού πλαισίου της 
χώρας. Στα προαναφερόμενα πλαίσια, αυτοματοποιήθηκε η παραγωγή αναφορών προς τις εποπτικές αρχές, αναπτύχθηκε εφαρμογή για την 
υλοποίηση της οδηγίας σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων (source of funds), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της 
Αλβανίας. 

Με σκοπό την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της Tirana Bank προς τους πελάτες της, υλοποιήθηκε μια σειρά έργων σημαντικότερα 
των οποίων είναι η αναβάθμιση του συστήματος Διαχείρισης Πιστωτικών Καρτών, ο εμπλουτισμός της λειτουργικότητας του συστήματος 
παρακολούθησης δανείων σε καθυστέρηση, η μετάπτωση των πιστωτικών καρτών σε τεχνολογία Chip.

Piraeus Bank Egypt
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εμπλουτισμό της λειτουργικότητας της εφαρμογής διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση. 

Piraeus Bank Romania
Κατά τη διάρκεια του 2013, υλοποιήθηκαν στην Piraeus Bank Romania έργα, με κατευθυντήριο άξονα την βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών. 
Μεταπτώθηκαν οι εφαρμογές Internet Banking στην πλατφόρμα Winbank International ενώ υλοποιήθηκε νέα λειτουργικότητα για το άνοιγμα 
καταθετικών και προθεσμιακών λογαριασμών.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση συστήματος EFS Collection & Recovery (Eispraxis) διαχείρισης retail & corporate νομικών 
υποθέσεων (Legal). Εγκαταστάθηκε επίσης σύστημα διαχείρισης εκτιμήσεων ακινήτων στην θυγατρική Real Estate Ρουμανίας, ενώ 
αναβαθμίστηκε η έκδοση της εφαρμογής Performance Management. 

Piraeus Bank Beograd
Κατά τη διάρκεια του 2013, υλοποιήθηκαν, η αναβάθμιση του συστήματος Eispraxis στη νεότερη έκδοση και η εγκατάσταση Dialer, ενώ 
αναβαθμίστηκε η έκδοση της εφαρμογής Performance Management.

Piraeus Bank Cyprus
Το 2013 δόθηκε έμφαση σε παρεμβάσεις σε συστήματα που είχαν στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, την αύξηση της 
παραγωγικότητας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση στο Eispraxis των MIS 
Reports σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων στις υπόλοιπες θυγατρικές.

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του συστήματος Πληρωμών – SEPA και εγκαταστάθηκε νέο σύστημα Sirion/Embargo σε αντικατάσταση του 
συστήματος E2gen. Υλοποιήθηκε έργο για την αναβάθμιση έκδοσης της εφαρμογής Performance Management. Υλοποιήθηκε τέλος στο 
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Internet Banking η λειτουργικότητα «Λεφτά Στο Λεπτό» για επιχειρήσεις.

Piraeus Bank ukraine
Στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του 2013 υλοποιήθηκε σειρά έργων εστιαζόμενων σε υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής. Στα 
προαναφερόμενα πλαίσια, υλοποιήθηκε το άνοιγμα και η διαχείριση virtual προπληρωμένης κάρτας, η διαχείριση χρεωστικών και 
πιστωτικών καρτών ενώ εγκαταστάθηκε υποδομή Phone banking για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω IVR και call center agent.

Κ Ι Ν Η Σ Η  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν

Η διευρυμένη πελατειακή βάση, που προήλθε από τη συγχώνευση των έξι τραπεζών το 2013, είχε συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση του 
όγκου των συναλλαγών. Για την Κίνηση Κεφαλαίων, στόχο και πρόκληση ταυτόχρονα αποτέλεσαν ο συγκερασμός των συναλλακτικών 
συνηθειών, η συστημική και λειτουργική ενοποίηση, και η επίλυση χρόνιων εκκρεμοτήτων που εντοπίστηκαν στις απορροφηθείσες Τράπεζες.

Η τήρηση των προκαθορισμένων προθεσμιών σχετικά με τις ενοποιήσεις των συστημάτων, η έγκαιρη μέριμνα για τη διενέργεια ανέξοδων 
συναλλαγών μεταξύ των δικτύων των απορροφηθεισών τραπεζών και της Τράπεζας Πειραιώς, ώστε να καλλιεργηθεί στους πελάτες η ιδέα 
της μιας Τράπεζας, η κατάρτιση του προσωπικού και η κατάλληλη στελέχωση των μονάδων συνέβαλαν στη διατήρηση της άριστης 
ποιότητας εξυπηρέτησης της πελατείας και ενίσχυσαν την πρώτη θέση της ενοποιημένης Τράπεζας Πειραιώς. 

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις συντονισμένες προσπάθειες προσέλκυσης νέας πελατείας αποτυπώνονται σαφώς στην κερδοφορία της 
μονάδας που παρουσίασε κατακόρυφη αύξηση 115%, ξεπερνώντας τα €25 εκατ. Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση των εργασιών κατά 105%, 
ενώ η πελατειακή βάση αυξήθηκε κατά 75%. Πρώτη στις προτιμήσεις της πελατείας ήταν η ηλεκτρονική τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς, 
με ποσοστό 79% των πελατών μας να προσεγγίζουν την Τράπεζα ηλεκτρονικά και ποσοστό 21% των πελατών να προτιμούν το δίκτυο των 
καταστημάτων για την εξυπηρέτησή τους. 

Η ποιότητα των πληρωμών και ο βαθμός αυτοματοποίησής τους αναγνωρίστηκαν και βραβεύτηκαν για άλλη μία χρονιά, από οργανισμούς 
διεθνούς κύρους όπως η Deutsche Bank (για 10η συνεχή χρονιά) και η JP Morgan (για 6η συνεχή χρονιά). Ο εξωτερικός βαθμός 
αυτοματοποίησης (STP rate) των εξερχομένων πληρωμών της Τράπεζας ξεπερνά το 99,6%, ενώ αντίστοιχα υψηλός είναι και ο αριθμός των 
συναλλαγών που διαχειρίζονται αυτόματα από τα συστήματα πληρωμών της Τράπεζας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (εσωτερικό STP Rate) 
που φτάνει στο 85%, παρουσιάζοντας αύξηση 3% έναντι του 2012.

Πέραν των έργων που αφορούσαν τη συστημική ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων των απορροφηθεισών τραπεζών στα 
συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς, παράλληλα ολοκληρώθηκε το έργο της ενσωμάτωσης του SWIFT της Γενικής Τράπεζας στην αντίστοιχη 
υποδομή της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ η μονάδα είχε ενεργή συμμετοχή σε σημαντικά έργα της Τράπεζας, όπως η ενσωμάτωση της 
εφαρμογής ελέγχου συναλλαγών για Watch List Management και Siron Embargo. 

Στο χώρο των θυγατρικών τραπεζών του Ομίλου, στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού σχεδίου μετάβασης της πλειοψηφίας των πληρωμών στην 
πλατφόρμα του SEPA, δημιουργήθηκε η τεχνική υποδομή που επιτρέπει στην Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου Λτδ την αποστολή από όλα τα  
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διαθέσιμα κανάλια (καταστήματα, e-banking) και λήψη SEPA πληρωμών μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Ελλάδος, ενώ έγιναν και όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για την προσβασιμότητα του Καταστήματος Λονδίνου στο SEPA μέσω της μητρικής.

διαχείριση Χρηματικού
Παρά την οικονομική αστάθεια και τις έντονες διακυμάνσεις στη ζήτηση μετρητών από την αγορά, το 2013 επιτεύχθηκε σημαντική μείωση 
του κόστους χρηματαποστολών κατά 28%. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του έργου της βελτιστοποίησης των υποδομών 
σε επίπεδο Υπηρεσιών Χρηματικού, που περιλάμβαναν το ριζικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των Κεντρικών Θησαυροφυλακίων της 
Τράπεζας, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα οργάνωσης, λειτουργίας και ασφάλειας, τη μηχανογράφηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών των 
Κέντρων και την υιοθέτηση νέου συστήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε χρηματικό του συνόλου του Δικτύου Καταστημάτων της 
Τράπεζας.

Οι ενέργειες αυτές είχαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του λιμνάζοντος χρήματος κατά €200 εκατ. σε ημερήσια βάση, τη μείωση του 
λειτουργικού κόστους, του λειτουργικού κινδύνου και τη βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων. Παράλληλα, συνέτειναν στη αρτιότερη και 
ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. 

ύπηρεσίες Χρηματικού (Cash Services)
Το 2013 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και τέθηκε σε εφαρμογή η εξειδικευμένη υπηρεσία διαχείρισης χρηματικού ‘Bank in Office’ που 
αποτελεί υπηρεσία υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες και στοχεύει στην απλοποίηση του κυκλώματος του φυσικού χρήματος 
και στην ενίσχυση της ασφάλειας. Μέσω της εγκατάστασης στο χώρο του πελάτη ειδικού μηχανήματος, ο πελάτης καταθέτει τις 
καθημερινές του εισπράξεις συμβάλλοντας ουσιαστικά στον περιορισμό του τρίπτυχου της διαδικασίας «μεταφορά χρημάτων - 
καταμέτρηση - κατάθεση», εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη διαχείριση της ρευστότητάς του, τη μείωση των κινδύνων από κλοπές ή/και 
υπεξαιρέσεις. Η υποδοχή της υπηρεσίας από πλευράς πελατών που την έχουν ήδη εγκαταστήσει και χρησιμοποιούν υπήρξε ενθουσιώδης και 
αναμένεται να αυξηθεί εντυπωσιακά ο αριθμός πελατών τα προσεχή έτη. Από πλευράς Τράπεζας, δημιουργεί προϋποθέσεις για συνδυαστικά 
προϊόντα τόσο σε επίπεδο Χρηματικού όσο και άλλων προϊόντων και ενισχύει τα έσοδα από προμήθειες. 

 
θεματοφυλακή
Η Θεματοφυλακή, με τη μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία της, συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση των σημαντικών στόχων της Τράπεζας 
που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της θέσης της στην τραπεζική αγορά. 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας της Τράπεζας, τον Απρίλιο του 2013, με τις Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank και Ελληνική Τράπεζα για την 
απόκτηση του συνόλου των εργασιών και υπηρεσιών θεματοφυλακής, η μονάδα Θεματοφυλακής μερίμνησε για την άμεση υλοποίηση των 
τεχνικών διαδικασιών συνεργαζόμενη με φορείς και αποθετήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με στόχο την απρόσκοπτη ενσωμάτωση 
των υπηρεσιών αυτών. 

Η επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας τον Ιούνιο 2013 υποστηρίχθηκε λειτουργικά από τη Θεματοφυλακή με την 
αξιοποίηση των υποδομών και την άρτια διαχείριση των πόρων της. 

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η μεθοδικότητα της Ομάδας συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ενοποιήσεων 
των πέντε τραπεζών στις υποδομές της Τράπεζας Πειραιώς. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, με σταθερή 
προσήλωση στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, παραμένουμε σε εγρήγορση και εστιάζουμε στην ανάπτυξη του φάσματος των 
εργασιών και συνεργιών της Θεματοφυλακής. 
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Το 2013 ήταν και για τη Διαχείριση Πιστοδοτήσεων η χρονιά των ενοποιήσεων 6 τραπεζών. Το γεγονός αυτό οδήγησε τη Μονάδα στη 
διοχέτευση όλης της ενέργειας της στην υλοποίηση των μεταπτώσεων και κυρίως στην ομαλή συνέχιση της υποστήριξης και εξυπηρέτησης 
του επιχειρηματικού πελατολογίου και του πελατολογίου των στεγαστικών δανείων της Τράπεζας. Ειδικότερα για τη μετάπτωση εργασιών 
εισαγωγών/εξαγωγών και εγγυητικών επιστολών όλων των εξαγορασθεισών τραπεζών ο αντίστοιχος τομέας κατέγραψε προδιαγραφές και, 
με τη συνεργασία της Οργάνωσης και του ΙΤ, υλοποίησε τη μεταφορά των αντίστοιχων χαρτοφυλακίων με έλεγχο και επιβεβαίωση 
ηλεκτρονικών και φυσικών αρχείων.

Η συμμετοχή στελεχών στην παροχή στοιχείων όλων των τραπεζών του Ομίλου στη διαγνωστική μελέτη της BlackRock, το φθινόπωρο του 
2013, ήταν έργο σημαντικής βαρύτητας, που απαίτησε οργάνωση, μεθοδικότητα και συνεργασία με άλλες επιχειρηματικές μονάδες του 
Ομίλου, ώστε να δώσει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Από τη Διαχείριση Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων το 2013 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν:
  Επικαιροποίηση διαδικασίας CDAs και χρηματοδοτήσεων προς θυγατρικές εξωτερικού.
  Διαδικασία Διαχείρισης Κοινοπρακτικών Δανείων.
  Επικαιροποίηση φορολογικού χειρισμού Ομολογιακών Δανείων και της αντίστοιχης διαδικασίας διαχείρισης αυτών.
  Προδιαγραφές, παραμετροποίηση και διαδικασίες για τη διαχείριση μη μεταβιβασθεισών Εγγυητικών Επιστολών των πρώην Κύπρου 
και CPB. 

  Διαδικασίες για την παροχή στοιχείων στους πελάτες των ανωτέρω τραπεζών στην Ελλάδα για το προ των εξαγορών διάστημα λειτουργίας 
τους. 

  Διαδικασία Εμπορικού σε συνεργασία με την Οργάνωση.
  Εφαρμογή του συστήματος Siron Embargo για την παρακολούθηση ύποπτων συναλλαγών εμπορικού.
  Αλλαγή τρόπου ψηφιοποίησης εγγράφων στην εφαρμογή MCI και καταγραφή σχετικής διαδικασίας με τη συνεργασία της Οργάνωσης. 
  Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για το ενοποιημένο Δίκτυο καταστημάτων αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας μεταξύ καταστήματος 
και Κέντρων Εξωτερικού Εμπορίου και Εγγυητικών Επιστολών και παράδοση e learning για το Εξωτερικό Εμπόριο.

Αναφορικά με τη Διαχείριση Πιστοδοτήσεων των Επιχειρηματικών Κέντρων απαιτήθηκε η διενέργεια οργανωτικών αλλαγών για την 
αποτελεσματική υποστήριξη του ενοποιημένου πελατολογίου, η οποία αντικατοπτρίστηκε στις εξής ενέργειες:
  Μεταφορά έδρας & στελέχωση του Κέντρου Διαχείρισης Περιφέρειας Πελοποννήσου από την Πάτρα στην Αθήνα. 
  Σύσταση, στελέχωση και θέση σε λειτουργία ενός επιπλέον Κέντρου Διαχείρισης και συγκεκριμένα του 3ου με έδρα στην Αθήνα για την 
υποστήριξη αυτής της κατηγορίας πιστούχων στην Περιφέρεια Αττικής Στερεάς Ελλάδας & Νήσων. 

  Σύσταση ενός επιπλέον Κέντρου Διαχείρισης, του δεύτερου συγκεκριμένα με έδρα στη Θεσσαλονίκη για την υποστήριξη αυτής της 
κατηγορίας πιστούχων στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Αναφορικά με τη Διαχείριση Πιστοδοτήσεων Retail & SB (Ιδιωτών & Μικρών Επιχειρήσεων) εντός του 2013 υλοποιήθηκαν: 
  Η ένταξη στο μηχανισμό διττού ελέγχου της σταδιακής εκταμίευσης. 
  Η ένταξη στεγαστικών δανείων, ως το στάδιο της εκταμίευσης στο σύστημα VELTI, πλην αυτών του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ 
Οίκον».
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  Η δυνατότητα αλλαγής προϊόντων των πιστούχων χωρίς να απαιτείται πλέον η μεσολάβηση της Πληροφορικής. 
  Σύσταση, στελέχωση και θέση σε λειτουργία στην Αθήνα του Κέντρου Διαχείρισης Δανείων Αγροτών και Μικρών Αγροτικών Επιχειρήσεων, 
το οποίο αντικατοπτρίζει τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου πελατολογίου για τον οργανισμό και την ανάγκη διαφοροποίησης της 
εξυπηρέτησής του.
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Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συνεχή µέριµνα της Διοίκησης, αποτελώντας µία από 
τις βασικότερες λειτουργίες του Οµίλου. Η Διοίκηση, µε γνώµονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών, έχει θέσει 
στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρµογή και τη διαρκή εξέλιξη αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστοποίηση 
των ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών τους στα οικονοµικά αποτελέσµατα και στην κεφαλαιακή βάση του Οµίλου.

Mε στόχο την ταχεία και επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων και παράλληλα την ισχυροποίηση της διακυβέρνησης κινδύνων 
του Ομίλου, εγκρίθηκε στα τέλη του 2013 το νέο Οργανόγραμμα του Ομίλου, που σχεδιάστηκε με τη συμβουλευτική υποστήριξη της 
διεθνούς εταιρείας συμβούλων Oliver Wyman.

Το Διοικητικό Συµβούλιο (ΔΣ) έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Μεριµνώντας 
για την κάλυψη όλων των µορφών κινδύνων, για την έγκαιρη και εξειδικευµένη αντιµετώπισή τους, καθώς και για τον απαιτούµενο 
συντονισµό, το ΔΣ έχει ορίσει την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ως υπεύθυνη για την εφαρµογή και την εποπτεία τόσο των αρχών όσο και 
της πολιτικής διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, η οποία αναφέρεται στο ΔΣ για τις δραστηριότητές της. Σημειώνεται ότι 
πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδριάσεις της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2013.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO) έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας του Οµίλου. 
Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, εξετάζοντας τις εξελίξεις στις αγορές (σε συνδυασµό µε το ύψος ανάληψης 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της). Κατά το 2013 εξακολούθησε να δίνεται έµφαση σε θέµατα 
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διαχείρισης ρευστότητας, µε στόχο τη διασφάλιση της επάρκειάς της για τον Όµιλο, δεδομένων των ακραίων δυσμενών συνθηκών στην 
ελληνική αγορά αλλά και στις διεθνείς αγορές.

Ο Όµιλος Πειραιώς επανεξετάζει σε ετήσια βάση την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στη δυναµική των αγορών, σε µεταβολές στα προσφερόµενα προϊόντα και στις ενδεδειγµένες διεθνείς πρακτικές. Την 
ευθύνη για το σχεδιασµό, την εξειδίκευση και την υλοποίηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Επιτροπής 
Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ, έχει ο Τοµέας Διαχείρισης Κινδύνων Οµίλου. Ο Τοµέας αποτελείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Πιστωτικού 
Κινδύνου Ομίλου, τη Μονάδα Κεφαλαιακής Διαχείρισης Οµίλου και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς και Λειτουργικού Κινδύνου 
Οµίλου. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Τομέα, μέσα στο 2013, δημιουργήθηκε μονάδα αρμόδια για το συντονισμό 
και την εναρμόνιση των λειτουργιών Διαχείρισης Κινδύνων Θυγατρικών εσωτερικού και εξωτερικού, και εξειδικευμένη μονάδα για τον 
ανεξάρτητο έλεγχο και αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου (post-approval) του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Οι 
δραστηριότητες του τοµέα υπόκεινται στον ανεξάρτητο έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία αξιολογεί την επάρκεια και την 
αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 

διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
Η τραπεζική δραστηριότητα και η κερδοφορία του Οµίλου είναι συνυφασµένες µε την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου. Πιστωτικός κίνδυνος 
είναι ο κίνδυνος χρηµατοοικονοµικής ζηµιάς για τον Όµιλο, ο οποίος απορρέει από το ενδεχόµενο αδυναµίας των αντισυµβαλλοµένων να 
εκπληρώσουν τις συµβατικές/συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί την πιο σηµαντική πηγή κινδύνου για τον 
Όµιλο και για το λόγο αυτό, η αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείρισή του αποτελούν πρωταρχικό µέληµα της Διοίκησης. Η 
συνολική έκθεση του Οµίλου στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια και τις πιστοδοτήσεις 
επιχειρηµατικής και ιδιωτικής πίστης, από τις επενδυτικές και συναλλακτικές δραστηριότητες του Οµίλου, από πράξεις διαπραγµάτευσης 
στις αγορές παραγώγων, καθώς επίσης από τοποθετήσεις σε χρεόγραφα και από το διακανονισµό συναλλαγών. Ο βαθµός του κινδύνου που 
ενέχεται σε κάθε πιστωτικό άνοιγµα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων οι σηµαντικότεροι είναι οι γενικότερες 
συνθήκες της οικονοµίας και της αγοράς, η χρηµατοοικονοµική θέση των οφειλετών, το ύψος, το είδος και η διάρκεια των ανοιγµάτων, 
καθώς και η ύπαρξη καλυµµάτων και εξασφαλίσεων.

Οι αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στον Όµιλο διατυπώνονται στην ενιαία Πιστωτική Πολιτική και µε αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται 
η ενιαία και αποτελεσµατική αντιµετώπισή του. Ταυτόχρονα εφαρµόζεται σε όλον τον Όµιλο ενιαία πολιτική και πρακτική αναφορικά µε τις 
µεθόδους αξιολόγησης και τις διαδικασίες έγκρισης, ανανέωσης και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων.

μέτρηση και Παρακολούθηση Πιστωτικού Κινδύνου
Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Η διαρκής ανάπτυξη 
υποδοµών, συστηµάτων και µεθοδολογιών για την αποτύπωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, τόσο του 
επιχειρηµατικού χαρτοφυλακίου όσο και του χαρτοφυλακίου πίστης ιδιωτών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική υποστήριξη της Διοίκησης και των επιχειρηµατικών µονάδων στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, στον έλεγχο και 
καθορισµό πολιτικών, καθώς και στην εκπλήρωση των εποπτικών απαιτήσεων.

ανα λυ τ ικότ ερα γ ια τη μ έ τρηση κα ι  παρακολούθηση του π ισ τωτ ικού κ ινδύνου δανε ίων κα ι  απαιτήσ εων,  

βλ .  Ετήσ ια οικονοµική Έκθεση 2013,  σημ ε ίωση 3.1.2 α 

Για την καλύτερη µέτρηση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων, και λόγω της αύξησης του πιστωτικού 
κινδύνου που προκάλεσε η ενσωμάτωση των διαφορετικών τραπεζών στη διάρκεια του έτους, δημιουργήθηκε εντός της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ξεχωριστή ομάδα υπεύθυνη για τα πιστωτικά υποδείγματα (Credit Risk Models) του Ομίλου.

Η ομάδα υποδειγμάτων (Credit Risk Models) είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και επικύρωση του συνόλου των πιστωτικών 
υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται στον Όμιλο τόσο στην επιχειρηματική πίστη όσο και στην πίστη ιδιωτών. Επίσης, ελέγχει την 

http://www.piraeusbankgroup.com/~/media/Com/Downloads/Investors/Annual-financial-report-2013Gr.pdfhttp://
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εφαρμογή των υποδειγμάτων/μεθόδων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου στον Όμιλο και έχει την ευθύνη της ανάπτυξης νέων υποδειγμάτων 
και την πραγματοποίηση έργων που στοχεύουν στη μείωση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου. Εντός του 2013 η ομάδα 
υποδειγμάτων προχώρησε στην ανάπτυξη νέων υποδειγμάτων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων για το 
επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, ενώ συνέβαλε στην ανάπτυξη μεθόδων τιμολόγησης προσαρμοσμένης στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. 
Επιπροσθέτως, ανέλαβε την αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των προσαρτημένων 
τραπεζών αλλά και τη βαθμονόμηση των πελατών και δανείων τους στην ενιαία 19βάθμια κλίμακα της Τράπεζας Πειραιώς.

Επιχειρηµατική πίστη
Τα υποδείγµατα που εφαρµόζονται διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος της επιχείρησης. Ο Όµιλος Πειραιώς 
χρησιµοποιεί το σύστηµα διαβάθµισης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s Risk Analyst (MRA) για την αξιολόγηση του κινδύνου που 
προέρχεται από πιστοδοτήσεις σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. Σηµειώνεται ότι το σύστηµα MRA εφαρµόζεται από το 2005 στις 
θυγατρικές του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στην Ελλάδα, ενώ από το 2006 έχει επεκταθεί η εφαρµογή 
του υποδείγµατος και σε όλες τις θυγατρικές τράπεζες του Οµίλου στο εξωτερικό (ESM-English Standard Model). Η Τράπεζα Πειραιώς έχει 
προβεί στη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου υποδείγματος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (GSM-Greek Standard Model) MRA 
για το τµήµα του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας που αφορά πιστούχους µε βιβλία Γ́  κατηγορίας και κύκλο εργασιών 
µεγαλύτερο των €2,5 εκατ., καθώς και στην εφαρµογή νέου υποδείγµατος για το τµήµα του επιχειρηµατικού χαρτοφυλακίου που αφορά 
πιστούχους µε Γ́ κατηγορίας βιβλία και κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ. Όσον αφορά τις µικρές επιχειρήσεις, χρησιµοποιούνται εσωτερικά 
ανεπτυγµένα συστήµατα αξιολόγησης, καθώς και συστήµατα scoring. Η επικύρωση όλων των μοντέλων πραγματοποιείται τουλάχιστον σε 
εξαμηνιαία βάση. Όπως προβλέπεται από το πλαίσιο εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων (Βασιλεία II), η Τράπεζα έχει αναπτύξει και 
εφαρμόζει διακριτό υπόδειγμα πιστοληπτικής αξιολόγησης για απαιτήσεις ειδικού δανεισµού (specialised lending) που αφορούν στην 
ποντοπόρο ναυτιλία (object finance). Εντός του 2013 το υπόδειγμα βελτιστοποιήθηκε και ευθυγραμμίστηκε με τα κριτήρια ειδικής 
δανειοδότησης της Mεθόδου Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (ΜΕΔ) της Βασιλείας. 

Οι πιστούχοι της επιχειρηµατικής πίστης κατηγοριοποιούνται σε πιστοληπτικές διαβαθµίσεις (credit rating grades), οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς βαθµούς πιστωτικού κινδύνου και συνδέονται µε διαφορετικές πιθανότητες αθέτησης, δίνοντας µε αυτόν 
τον τρόπο τη δυνατότητα διαφοροποίησης της πολιτικής συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις-πιστούχους και τη δυνατότητα διενέργειας 
διαφοροποιηµένων προβλέψεων έναντι συγκεκριµένων ανοιγµάτων.

Με στόχο τη σύνδεση των αναλαµβανόµενων κινδύνων µε την τιµολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών, έχει ολοκληρωθεί έργο ανάπτυξης 
µεθοδολογίας προσαρµοσµένης έναντι πιστωτικού κινδύνου τιµολόγησης των επιχειρηµατικών δανείων. Επίσης, εντός του έτους 
αναπτύχθηκε έργο τιμολόγησης έναντι πιστωτικού κινδύνου για τα δάνεια μέσω ΕΣΠΑ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Πιστοδοτήσεις ιδιωτών
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τον Όµιλο Πειραιώς στην υιοθέτηση και εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων παρακολούθησης και διαχείρισης 
του πιστωτικού κινδύνου. Η παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των προϊόντων πίστης ιδιωτών αφορά στην αξιολόγηση των 
παραµέτρων πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring), στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, στην πληθυσµιακή κατανοµή των 
δανειοληπτών, καθώς και στην παρακολούθηση της εξέλιξης των υφιστάµενων ή των εν δυνάµει προβληµατικών απαιτήσεων. Για την 
καταναλωτική πίστη, στην Τράπεζα εφαρµόζονται από το 2002 υποδείγµατα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για τους 
υποψήφιους πιστούχους (application scoring), τα οποία στη συνέχεια εφαρµόστηκαν σε όλα τα χαρτοφυλάκια πίστης ιδιωτών. Παράλληλα, 
χρησιµοποιούνται υποδείγµατα σχετικά µε την αξιολόγηση της συναλλακτικής συµπεριφοράς υφιστάµενων πελατών (behavior scoring) για 
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κάθε προϊόν, αλλά και σε επίπεδο πελάτη. Το σύνολο των υποδειγµάτων που χρησιµοποιούνται επικυρώνεται τουλάχιστον ανά εξάµηνο. 
Επιπροσθέτως, χρησιµοποιείται το υπόδειγµα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Τειρεσίας ΑΕ, που λαµβάνει υπόψη το σύνολο των 
δυσµενών στοιχείων, αλλά και των πιστωτικών ανοιγµάτων των δανειοληπτών στην ελληνική αγορά. Η χρήση του συγκεκριµένου 
υποδείγµατος έχει ήδη βελτιώσει την απόδοση των ήδη υπαρχόντων υποδειγµάτων (που χρησιµοποιούνται στην εγκριτική διαδικασία). 
Παράλληλα, το υπόδειγµα αυτό χρησιµοποιείται και στην προσαρµοσµένη έναντι του πιστωτικού κινδύνου τιµολόγηση.

Τονίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει από καιρό εντατικοποιήσει τη χρήση των υποδειγµάτων συµπεριφοράς στην παραγωγική διαδικασία. 
Συγκεκριµένα, εφαρµόζει υποδείγµατα σε όλον τον κύκλο της εισπρακτικής διαδικασίας, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα, τη βελτίωση τόσο της 
ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών όσο και του λειτουργικού κόστους. Άλλοι τρόποι παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου 
παραµένουν: (α) η εξέταση της διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, (β) η πληθυσµιακή κατανοµή των δανειοληπτών, (γ) η παρακολούθηση της 
εξέλιξης των προβληµατικών απαιτήσεων, και (δ) η εξέλιξη της αναµενόµενης και µη αναµενόµενης ζηµιάς των πιστοδοτήσεων. Οι 
συγκεκριµένες αναλύσεις διευρύνονται περαιτέρω ώστε να παρέχουν πληρέστερη και ταχύτερη ενηµέρωση της εξέλιξης του χαρτοφυλακίου, 
µε στόχο την άµεση και αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της λιανικής τραπεζικής.

Για τις θυγατρικές τράπεζες εξωτερικού αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2013 επιτεύχθηκε περαιτέρω πρόοδος αναφορικά µε τη 
διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης υποδειγµάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 
βαθμονόμηση του υποδείγματος RA στην ενιαία 19βάθμια κλίμακα που εφαρμόζεται στην Τράπεζα Πειραιώς. Σε επίπεδο Οµίλου, 
πραγµατοποιούνται αναλύσεις αναφορικά µε το βαθµό εφαρµογής της πιστωτικής πολιτικής, αλλά και της αποτελεσµατικότητάς της.

Για τη µέτρηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχεται σε χρεόγραφα, χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο οι διαβαθµίσεις 
εξωτερικών οργανισµών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο τρόπος υπολογισµού της έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο χρεογράφων (οµολόγων 
και άλλων εντόκων γραµµατίων) διαφοροποιείται ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των ΔΠΧΑ. 
Επιπρόσθετα, οι θέσεις παρακολουθούνται και σε αγοραίες αξίες για εσωτερικούς σκοπούς.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η εξέλιξη του δείκτη δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών. 

Τεχνικές μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου
Ο Όµιλος Πειραιώς διαχειρίζεται, ελέγχει και περιορίζει το ύψος και τη συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου εφαρµόζοντας σύστηµα 
πιστοδοτικών ορίων. Τα πιστοδοτικά όρια προσδιορίζουν τη µέγιστη αποδεκτή ανάληψη κινδύνου ανά αντισυµβαλλόµενο, ανά οµάδα 
αντισυµβαλλοµένων, ανά βαθµίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης, ανά προϊόν και ανά χώρα.

Επιπρόσθετα, όρια θεσπίζονται και εφαρµόζονται έναντι ανοιγµάτων προς πιστωτικά ιδρύµατα. Η συνολική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο 

OMΙλοΣ ΠΕΙραΙώΣ

31.12.13 31.12.12

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ > 90 ΗΜΕΡΩΝ 36% 23%

ΕΛΛΑΔΑ 36% 23%

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 33% 25%

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ) 32% 25%

Σημ.: Τα στοιχεια Ομίλου και Ελλάδας για την Πειραιώς δεν είναι συγκρίσιμα για τα έτη 2013 και 2012 λόγω των εξαγορών του 2013 (κυπριακά δίκτυα στην Ελλάδα και Millennium Bank).
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οφειλετών, συµπεριλαµβανοµένων και των πιστωτικών ιδρυµάτων, ελέγχεται περαιτέρω και µε την εφαρµογή υπο-ορίων τα οποία 
καλύπτουν ανοίγµατα εντός και εκτός ισολογισµού.

Για τον καθορισµό των ορίων πελατών λαµβάνονται υπόψη τυχόν καλύµµατα ή εξασφαλίσεις που µειώνουν το ύψος του αναλαµβανόµενου 
κινδύνου. Ο Όµιλος κατατάσσει τον κίνδυνο των πιστοδοτήσεων σε κατηγορίες κινδύνου ανάλογα µε το είδος των συνδεδεµένων καλυµµάτων 
ή εξασφαλίσεων και µε τη δυνατότητα ρευστοποίησής τους. Τα ανώτατα πιστοδοτικά όρια που µπορούν να εγκριθούν ανά κατηγορία 
κινδύνου καθορίζονται από το ΔΣ. Τα πιστοδοτικά όρια στον Όµιλο Πειραιώς έχουν διάρκεια ισχύος µέχρι δώδεκα µήνες και υπόκεινται σε 
ετήσια ή συχνότερη αναθεώρηση. Η παρακολούθηση της τήρησης των θεσπισµένων ορίων πραγµατοποιείται σε ηµερήσια βάση τυχόν 
υπερβάσεις αναφέρονται και αντιµετωπίζονται εγκαίρως. Τα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια καθορίζονται µε βάση το ύψος και την κατηγορία 
του συνολικού πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνει ο Όµιλος για κάθε οφειλέτη ή οµάδα οφειλετών που σχετίζονται µεταξύ τους.

Καλύμματα και Εξασφαλίσεις
Ο Όµιλος λαµβάνει καλύµµατα ή/και εξασφαλίσεις έναντι των πιστοδοτήσεών του σε πελάτες, μειώνοντας το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο 
και διασφαλίζοντας την έγκαιρη αποπληρωµή των απαιτήσεών του.

ανα λυ τ ικότ ερα γ ια τα Κα λύµµατα κα ι  τ ις  Ε ξασφα λίσ ε ις ,

βλ .  Ετήσ ια οικονοµική Έκθεση 2013,  σημ ε ίωση 3.1.3 α ρυ θμίσ ε ις  κα ι  Πολιτ ική ρυ θμίσ εων

Ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, ο Όμιλος Πειραιώς προκειμένου να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά τους κινδύνους, ειδικά στην 
καθοδική φάση του οικονομικού κύκλου, προχώρησε στην παροχή μέτρων ρύθμισης των δανείων. Στα εγχειρίδια της Πιστωτικής Πολιτικής 
του Ομίλου Πειραιώς περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες έγκρισης και διαχείρισης των ρυθμισμένων δανείων, καθώς και τα αρμόδια 
εγκριτικά όργανα / μονάδες έγκρισης και διαχείρισης αυτών. Ο Όμιλος παρακολουθεί τις ρυθμίσεις ανά κατηγορία πελάτη, ανά 
χαρτοφυλάκιο και ανά διαχειριστική μονάδα. Τα δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους 
σύμφωνα με την πολιτική απομείωσης και σχηματισμού προβλέψεων.

διαχείριση Κινδύνου ρευστότητας
Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας αφορά την ικανότητα του Οµίλου Πειραιώς να διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση των 
συναλλακτικών του υποχρεώσεων. Για τη διαχείριση αυτού του κινδύνου παρακολουθούνται συστηµατικά οι µελλοντικές απαιτήσεις σε 
ρευστότητα και οι αντίστοιχες ανάγκες δανεισµού, ανάλογα µε την προβλεπόµενη λήξη των ανοικτών συναλλαγών. Η παρακολούθηση του 
κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταµειακών εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε ο Όµιλος να έχει 
τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταµειακές του υποχρεώσεις.

Η διαχείριση κινδύνου ρευστότητας εξακολούθησε να αποτελεί για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς κύρια προτεραιότητα και κατά τη 
διάρκεια του 2013, λόγω των περιοριστικών συνθηκών ρευστότητας που επικράτησαν στην ελληνική οικονοµία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Για το συγκεκριμένο σκοπό, αναβαθμίστηκαν περαιτέρω οι λειτουργίες που αφορούν την πολύ στενή παρακολούθηση της εξέλιξης της 
θέσης ρευστότητας της Τράπεζας, τη συνεχή ενηµέρωση της Διοίκησης και τη διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των ληφθέντων 
µέτρων για τη διατήρηση του επιπέδου ρευστότητας στα επιθυμητά επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία υποδομής για την 
παρακολούθηση δεικτών ρευστότητας σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ, στη στενή παρακολούθηση των ρευστών διαθεσίμων, στην ανάλυση 
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συμπεριφοράς πελατειακών καταθέσεων καθώς και στην ενσωμάτωση και σωστή παρακολούθηση των δεδομένων των νέων χαρτοφυλακίων 
που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος.

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στη νομοθέτηση του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ με τον κανονισμό EU 
575/2013. Στο πλαίσιο αυτό το έργο της Βασιλείας ΙΙΙ βρίσκεται σε εξέλιξη από την Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων, με βασικό στόχο την 
τακτική μέτρηση των δεικτών ρευστότητας σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου καθώς και την τήρηση των ορίων τους.

Κατά τη διάρκεια του 2013 μειώθηκε σημαντικά η συνολική άντληση κεφαλαίων μέσω ευρωσυστήματος στα €17,9 δισ. από €31,6 δισ. το 
2012, με τη χρήση του ELA να ελαχιστοποιείται (μόνο €750 εκατ. από €31,4 δισ. το 2012). Επίσης, αυξήθηκε σημαντικά η χρηματοδότηση 
από τη διατραπεζική αγορά μέσω συναλλαγών repos ύψους €7 δισ. Τέλος τον Ιούνιο του 2013 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου με άντληση €8,4 δισ. (€1,4 δισ. από ιδιώτες και €7 δισ. από το ΤΧΣ με μορφή ομολόγων ΕFSF).

Η Τράπεζα κατά το 2013 εξακολουθεί να συμμετέχει στις ρυθμίσεις του Νόμου για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας» 
(Ν.3723/2008), συνολικής ονομαστική αξία €11,7 δισ.

Επιπλέον, αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς οι ανάγκες ρευστότητας των θυγατρικών εταιρειών καθώς και βελτιώθηκαν οι συνθήκες 
χρηματοδότησής τους.

 
ασκήσεις Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης Κινδύνου ρευστότητας
Η διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης κρίσης ρευστότητας αποτελεί ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς για τη 
διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, μέσω της ποσοτικοποίησης των δυνητικών επιπτώσεων σειράς δυσμενών σεναρίων στη θέση 
ρευστότητας στις Τράπεζας.

Οι ασκήσεις αποσκοπούν στην εξέταση του βαθμού επάρκειας των πηγών κεφαλαίων της Τράπεζας για την κάλυψη δυνητικών εκροών που 
ενδέχεται να προκύψουν από μη ανανέωση στοιχείων παθητικού ή η μείωση της αγοραίας αξίας των ρευστοποιήσιμων στοιχείων 
ενεργητικού της Τράπεζας που αποτελούν μέσο για την άντληση ρευστότητας. 

Τα σενάρια αποτυπώνονται με τη μορφή ποσοστών περικοπής (haircuts) του υπολοίπου (ή της αξίας) των στοιχείων του ενεργητικού και του 
παθητικού της Τράπεζας. Η εφαρμογή των περικοπών αυτών μεταβάλλει το ύψος των αναμενόμενων εισροών και εκροών που προκύπτουν 
από τη λήξη ή τη ρευστοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, μεταβάλλοντας με τον 
τρόπο αυτό την αναμενόμενη διαθέσιμη ρευστότητα στο μέλλον.

Αναφορικά με το χρονικό ορίζοντα των τακτικών ασκήσεων προσομοίωσης κρίσης για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η εστίαση 
γίνεται στις βραχυπρόθεσμες περιόδους μέχρι το ένα έτος, ενώ για σκοπούς στρατηγικού σχεδιασμού ο ορίζοντας των ασκήσεων 
προεκτείνεται σε περίοδο τριετίας.

Τα σενάρια λαμβάνουν υπόψη την επίδραση δυσμενών συνθηκών αγοράς που ενδέχεται να αφορούν το σύνολο του τραπεζικού συστήματος 
(συστημικά σενάρια) ή την Τράπεζα Πειραιώς (μη συστημικά ή idiosyncratic σενάρια).

ανα λυ τ ικότ ερα γ ια τη δ ιαχε ί ρ ιση του Κινδύνου ρευσ τότητας,

βλ .  Ετήσ ια οικονοµική Έκθεση 2013,  σηµ ε ίωση 3.10

 
διαχείριση Κινδύνου αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών λόγω µεταβολής στο επίπεδο ή στη µεταβλητότητα των τιµών αγοράς (τιµές µετοχών, 
επιτοκίων, εµπορευµάτων ή συναλλαγµατικές ισοτιµίες), αλλά και στη µεταξύ τους συσχέτιση.
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Ο Όµιλος Πειραιώς έχει θεσπίσει πλαίσιο ορίων ανάληψης κινδύνων αγοράς, το οποίο καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων σε επίπεδο 
Οµίλου. Η επάρκεια του πλαισίου και το ύψος των ορίων επανεξετάζονται σε ετήσια βάση. H Τράπεζα Πειραιώς έχει υιοθετήσει και 
εφαρµόζει ευρέως αποδεκτές τεχνικές για τη µέτρηση του κινδύνου αγοράς. Η Αξία-σε-Κίνδυνο (Value-at-Risk/VaR) είναι εκτίµηση της 
µέγιστης δυνητικής µείωσης (ζηµιάς) στην καθαρή τρέχουσα αξία ενός χαρτοφυλακίου που µπορεί να συµβεί σε ένα καθορισµένο χρονικό 
διάστηµα και για ένα συγκεκριµένο επίπεδο εµπιστοσύνης (confidence level). Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει την παραµετρική μέθοδο 
υπολογισµού VaR µε χρονικό ορίζοντα µιας ηµέρας και επίπεδο εμπιστοσύνης 99%. Η Αξία-σε-Κίνδυνο εκτιµάται για τις θέσεις του 
Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών και για τις θέσεις του Χαρτοφυλακίου Διαθέσιµου προς Πώληση.

Η τιμή Value-at-Risk στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν για το σύνολο του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του Ομίλου €1,27 εκατ. Η εκτίμηση αυτή 
αναλύεται σε €0,42 εκατ. για τον επιτοκιακό κίνδυνο, €0,01 εκατ. για τον κίνδυνο μετοχών, €1,14 εκατ. για τον συναλλαγματικό κίνδυνο και 
€0,05 εκατ. για τον κίνδυνο εμπορευμάτων. Με τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών στις 31.12.2013, επιτυγχάνεται μείωση €0,34 
εκατ. στη συνολική τιμή Value-at-Risk, λόγω του βαθμού διαφοροποίησης (diversification) του χαρτοφυλακίου.

Κατά το 2013 το VaR του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του Ομίλου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. 

Εκτός από το μέγεθος Value-at-Risk, υπολογίζονται δείκτες ευαισθησίας όπως η μέτρηση PV100 (δυσμενής επίπτωση στην καθαρή τρέχουσα 
αξία όλων των στοιχείων ισολογισμού έναντι παράλληλης μετατόπισης των καµπυλών επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης σε όλα τα 
νοµίσµατα), καθώς και ο δείκτης Επιτοκιακά Αποτελέσματα σε Κίνδυνο (EaR), ο οποίος εκφράζει την αρνητική επίπτωση στο προβλεπόμενο 
ετήσιο επιτοκιακό αποτέλεσµα από µια παράλληλη μεταβολή σε όλες τις διάρκειες των επιτοκίων σε όλα τα νοµίσµατα.

Τόσο για το PV100 όσο και για τα Επιτοκιακά Αποτελέσµατα σε Κίνδυνο (EaR), έχουν θεσπιστεί κατάλληλα όρια, τα οποία ελέγχονται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία για τα μεγέθη PV100 και EaR για 31 Δεκεμβρίου 2013.

ΠΟΣΑ ΣΕ € ΕΚΑΤ.
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2013 1,27 0,42 0,01 1,14 0,05 -0,34

2012 1,32 0,46 0,01 1,13 0,10 -0,38
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ασκήσεις Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης Κινδύνου αγοράς
Όσον αφορά τον κίνδυνο αγοράς, ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρµόζει σειρά µεθοδολογιών για τον υπολογισµό των επιπτώσεων 
από καταστάσεις κρίσης (προσοµοίωση καταστάσεων κρίσης). Συγκεκριµένα, ο Όµιλος έχει δηµιουργήσει µια σειρά σεναρίων 
προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης που αναφέρονται σε µεταβολές στο ύψος και στη µεταβλητότητα των καµπυλών επιτοκίων, στο ύψος 
και στη µεταβλητότητα των χρηµατιστηριακών δεικτών, στο ύψος και στη µεταβλητότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και 
εμπορευμάτων, καθώς επίσης και στο ύψος των περιθωρίων που αφορούν στον αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο µέσω τοποθετήσεων σε 
τίτλους κρατών ή άλλων εκδοτών. Σε κάθε περίπτωση, το σενάριο που εξετάζεται είναι σενάριο δυσµενούς µεταβολής των παραµέτρων 
(επιτοκίων, συναλλαγµατικών ισοτιµιών, τιµών µετοχών, πιστωτικών περιθωρίων) ως προς την τρέχουσα θέση της Τράπεζας.

Οι υποθέσεις έχουν δηµιουργηθεί µε κριτήριο την έκθεση του συνολικού χαρτοφυλακίου στους διάφορους παράγοντες κινδύνου. Ανάλογα µε 
τη σύνθεση του συνολικού χαρτοφυλακίου, επιλέγονται διαφορετικές υποθέσεις, δηλαδή ποιοι παράγοντες κινδύνου θα µεταβληθούν και 
κατά πόσο. Ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου επιλέγονται τα κατάλληλα σενάρια, δηλαδή ποιοι 
συνδυασµοί υποθέσεων θα εφαρµοστούν.

Η προσέγγιση για τον υπολογισµό των επιπτώσεων καταστάσεων κρίσης είναι συνεπής µε τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους υπολογισµού 
εσωτερικού κεφαλαίου (internal capital) για τον κίνδυνο αγοράς. Ακόµη, η προσέγγιση εξαρτάται και από το είδος του χαρτοφυλακίου µε 
βάση την κατηγοριοποίηση κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς η κατηγοριοποίηση αυτή έχει άµεση επίδραση στον τρόπο µε τον 
οποίο το αποτέλεσµα της δραστηριότητας επηρεάζει τα κεφάλαια.

ανα λυ τ ικότ ερα γ ια τη δ ιαχε ί ρ ιση του Κινδύνου αγοράς,

βλ .  Ετήσ ια οικονοµική Έκθεση 2013,  σηµ ε ίωση 3.7

διαχείριση του λειτουργικού Κινδύνου
Λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται το ενδεχόμενο ζημιάς που προέρχεται από την ανεπάρκεια ή αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών και 
συστημάτων, από ανθρώπινο παράγοντα ή από εξωτερικά γεγονότα.

Ό Όμιλος αναγνωρίζει την έκθεσή του σε λειτουργικό κίνδυνο και στοχεύει στην εφαρμογή και διαρκή εξέλιξη ενός αποτελεσματικού και 
ενιαίου πλαισίου διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. 

Το 2013, η Τράπεζα έθεσε στόχο υψηλής προτεραιότητας τη διαχείριση και μείωση του λειτουργικού κινδύνου που προέκυψε από τις 
εξαγορές, την ταχύτατη αύξηση του όγκου των δραστηριοτήτων της καθώς και τη λειτουργία της με το νέο σχήμα. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της λειτουργικής και συστημικής ενοποίησης των εξαγορασθεισών τραπεζών καθώς και για τη διασφάλιση της 
ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας όλων των μονάδων της, η Τράπεζα προχώρησε στην κατάρτιση πλάνων ενοποίησης και στη σύσταση 

ΠΟΣΑ ΣΕ € ΕΚΑΤ.

EUR USD CHF

PV100 -98,9 2,03 -0,22

EAR 8,11 -2,29 -0,19
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ειδικών Επιτροπών της Διοίκησης για το συντονισμό και την υλοποίηση των εν λόγω πλάνων. Mέσα στο 2013 ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη 
επιτυχία η απορρόφηση των δραστηριοτήτων της ΑΤΕbank, της Eλληνικής Τράπεζας kύπρου, της Millennium Bank στην Ελλάδα και της 
ΑΤΕbank Romania στη Ρουμανία.

Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των εξαγορών, ενοποιήσεων και λειτουργίας της Τράπεζας υπό το νέο σχήμα της, ο Όμιλος στοχεύει στον 
άμεσο εντοπισμό και στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων.

Παράλληλα, το 2013 η Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου υλοποίησε σειρά δράσεων που αφορούσαν την περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου και 
των λειτουργιών διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου.

Συνοπτικά, όσον αφορά την εξέλιξη του πλαισίου, εξελίχθηκαν οι μέθοδοι αναγνώρισης και ποσοτικοποίησης του επιπέδου του κινδύνου, 
εφαρμόστηκαν νέα κριτήρια για την αποτελεσματική διαχείριση των Σχεδίων Δράσης που αφορούν τη βελτίωση των λειτουργιών της 
Τράπεζας ενώ υιοθετήθηκε το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου από τη Γενική Τράπεζα και το κατάστημα της Φρανκφούρτης 
(πρώην ATEbank).

Αντίστοιχες δράσεις για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση των δεδομένων οικονομικών ζημιών των 
εξαγορασθεισών Τραπεζών, την προσαρμογή του επιπέδου κινδύνου στα νέα μεγέθη της Τράπεζας και την υλοποίηση ενεργειών από την 
Ομάδα Αξιολόγησης Λειτουργικού Κινδύνου Ομίλου για την αξιολόγηση, μείωση και παρακολούθηση του κινδύνου των Μονάδων και της 
Τράπεζας γενικότερα.

Συνολικά, ο Όμιλος με την εφαρμογή και εξέλιξη του πλαισίου διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των 
λειτουργιών και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, την ελαχιστοποίηση των οικονομικών ζημιών από συμβάντα λειτουργικού κινδύνου, 
την αύξηση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, τη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και την αποτροπή πιθανών, μη 
αναμενόμενων και καταστροφικών ζημιών από μελλοντικά συμβάντα λειτουργικού κινδύνου.

ανα λυ τ ικότ ερα γ ια τη δ ιαχε ί ρ ιση του λ ε ιτουργ ικού Κινδύνου,

βλ .  δ ημοσ ιοποιήσ ε ις  Πυλώνα Ι Ι Ι  2013,  w w w.piraeusbankgroup.com

διαγνωστική Άσκηση Εκτίμησης αναμενόμενων Ζημιών Έναντι Πιστωτικού Κινδύνου
BlackRock 2013
Η εταιρεία BlackRock Solutions πραγματοποίησε κατ’εντολήν της Tράπεζας της Ελλάδος δεύτερη ανεξάρτητη διαγνωστική έρευνα εκτίμησης 
αναμενόμενων ζημιών έναντι πιστωτικού κινδύνου στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο δανείων καθώς και στα χαρτοφυλάκια του εξωτερικού κατά 
το 2013, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και πρόσθετοι εξωτερικοί σύμβουλοι από την Tράπεζας της Ελλάδος για να πιστοποιήσουν τα 
αποτελέσματα της άσκησης. Σημειώνεται ότι η δεύτερη αυτή μελέτη της BlackRock που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαρτίου 2014 ανέδειξε ότι οι 
αναμενόμενες ζημιές του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας Πειραιώς, υπό το βασικό σενάριο, θα ανέλθουν από τον Ιούνιο 2013 έως 
τον Δεκέμβριο του 2016 σε €11 δισ. (υπό την προσέγγιση υπολογισμού κατά τη χρονική στιγμή ρευστοποίησης του ενεχύρου). Η μελέτη 
ανέδειξε, επίσης, τις αναμενόμενες ζημιές του δανειακού χαρτοφυλακίου υπό ακραίο σενάριο, εκτιμώντας ότι θα ανέλθουν από Ιούνιο 2013 
έως τον Δεκέμβριο του 2016 σε €12,9 δισ. (υπό την ίδια προσέγγιση υπολογισμού). Το ποσό το οποίο ενσωματώθηκε στην άσκηση 

http://bit.ly/1oUYpZA
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προσομοίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθε σε €16,1 δισ. υπό το βασικό σενάριο για την Ελλάδα με ακόμα συντηρητικότερη 
προσέγγιση (με προσαύξηση των παραμέτρων κινδύνου για το χρονικό διάστημα που καλύπτει η άσκηση από την ΤτΕ). Με βάση τη 
διαγνωστική αξιολόγηση της BlackRock, οι μεικτές προβλέψεις ζημιών από δάνεια κατά τη διάρκεια ζωής των δανείων, διαιρεμένες με το 
υπόλοιπο δανείων της Τράπεζας ήταν 23,2% στο βασικό σενάριο και 29,1% στο δυσμενές σενάριο. Ως συνέπεια της άσκησης, για την 
Τράπεζα Πειραιώς οι κεφαλαιακές ανάγκες προσδιορίστηκαν σε €425 εκατ. στο βασικό σενάριο και σε €757 εκατ. στο δυσμενές, ποσά που 
υπερκαλύφθηκαν με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €1,75 δισ. η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2014.

Κεφαλαιακή Επάρκεια ομίλου
Το 2013, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διασφάλισε ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η οποία διαφυλάσσει τη δυνατότητά του να συνεχίζει 
απρόσκοπτα τις δραστηριότητές του, θωρακίζει τον ισολογισμό και επιτρέπει την αποτελεσματική χρηματοδότηση της οικονομίας.

Ο Όμιλος, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού του σχεδίου, στα τέλη Ιουνίου 2013 ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους €8,4 δισ. Η καθαρή θέση του Ομίλου ανήλθε στα €8,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. 

Σημαντικές εξελίξεις στο εποπτικό πλαίσιο αποτέλεσαν η Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 13/28.03.2013, σύμφωνα με την οποία 
καθορίστηκε ελάχιστος Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 9%, και η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 36/23.12.2013 με 
την οποία καταργείται η διάταξη περί αφαιρετικής αναβαλλόμενης φορολογίας άνω του 20% των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων.

Ο υπολογισμός των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στις 31.12.2013 ικανοποιεί τα ελάχιστα νέα εποπτικά όρια. Τα εποπτικά ίδια 
κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς κατά το 2013 ενισχύθηκαν λόγω της αρνητικής υπεραξίας ποσού €3,8 δισ. από την απόκτηση των 
κυπριακών τραπεζών, της Millennium Bank και της πρώην ΑΤΕbank. Με την ενσωμάτωση των νέων τραπεζών στο ενεργητικό του Ομίλου το 
σταθμισμένο ενεργητικό αυξήθηκε ανάλογα.

Κατά τη διάρκεια του 2013, η Κεφαλαιακή Διαχείριση προχώρησε στην ολοκλήρωση σειράς έργων, όπως η πλήρης ενοποίηση της ΑΤΕbank 
και των εγχώριων δραστηριοτήτων των Ελληνικής, Κύπρου και CPB, και της Millennium Bank, και η ενσωμάτωση των νέων εταιρειών στον 
υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων του Ομίλου με την παράλληλη παραγωγή σχετικών εσωτερικών και εποπτικών αναφορών προς την 
Τράπεζα της Ελλάδος, η παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης στις επιχειρηματικές Μονάδες σε θέματα εποπτικού πλαισίου και 
διαχείρισης κεφαλαίου, η ολοκλήρωση έργων για τον κεντροποιημένο υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των θυγατρικών, καθώς 
και η ενίσχυση της διοικητικής πληροφόρησης μέσω εμπλουτισμένων αναλύσεων και αναφορών.

Η Διεύθυνση στις μελλοντικές προγραμματισμένες ενέργειές της έχει εντάξει την έγκαιρη προσαρμογή του Ομίλου στις απαιτήσεις του 
εποπτικού πλαισίου της “CRD IV” (Βασιλεία ΙΙΙ) με την αναβάθμιση διαδικασιών και του συστήματος υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας, 
τη βελτιστοποίηση μεθόδων μέτρησης και απασχόλησης κεφαλαίων, την επέκταση πλαισίου ασκήσεων προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης, 
καθώς και την υποστήριξη υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας των θυγατρικών εξωτερικού που εντάσσονται στο εποπτικό πλαίσιο της 
Βασιλείας ΙΙ.

ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΙΛΟΥ €8,3 δισ.
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ €59,0 δισ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 14,0%
ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 13,9%
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.13 31.12.12

ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.874.771 3.307.503

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 293.035 380.384

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 7.124 35.924

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ
 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕψΕΙΣ)

77.993.994 52.628.683

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 214.113 370.700

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 1.435.790 4.910.481

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.833.109 8.397.651

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 357.657 377.150

Σύνολο ΕνΕργηΤΙΚού 92.009.592 70.408.477

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 26.274.952 32.561.322

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ
ΜΕΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

549 21.953

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 54.279.320 36.971.208

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ & ΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

561.365 857.843 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.793.934 1.714.804

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 556.574 605.654

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 83.466.694 72.732.784

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 7.655.804 (3.212.103)

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 750.000 750.000

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

18.106 9.301 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟψΗΦΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 118.990 128.495

Σύνολο ΙδΙών ΚΕΦαλαΙών 8.542.899 (2.324.307)

Σύνολο ΠαθηΤΙΚού 92.009.592 70.408.477



127 127

OMΙλοΣ ΤραΠΕΖαΣ ΠΕΙραΙώΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)

1.1-31.12.13 1.1-31.12.12

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ 1.662.154 1.027.520

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 286.683 217.589

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 15.368 7.295

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 146.684 635.490 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3.834.570 329.446 

Σύνολο Καθαρών ΕΣοδών 5.945.459 2.217.339

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (884.841) (421.845)

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (625.811) (379.273)

ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 156 (850)

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ (126.826) (105.388)

Σύνολο λΕΙΤούργΙΚού ΚοΣΤούΣ (1.637.323) (907.357)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (28.770) 14.666 

ΚΕρδη Προ ΠροβλΕψΕών ΚαΙ αΠομΕΙώΣΕών 4.279.366 1.324.649 

ΠΡΟΒΛΕψΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ (2.531.654) (2.507.895)

ΚΕρδη/ (ΖημΙΕΣ) Προ Φορών 1.747.712 (1.183.247)

ΦΟΡΟΙ 768.535 662.680 

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2.516.247 (520.567)

ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

29.912 13.020 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟψΗΦΙΑΣ 15.931 8.907 

ΚΕρδη/ (ΖημΙΕΣ) μΕΤοΧών ΤραΠΕΖαΣ ΠΕΙραΙώΣ μΕΤα αΠο ΦορούΣ 2.562.089 (498.640)

ΚΕρδη/ (ΖημΙΕΣ) μΕΤοΧών ΤραΠΕΖαΣ ΠΕΙραΙώΣ μΕΤα αΠο 
ΦορούΣ ΣύνΕΧΙΖομΕνΕΣ δραΣΤηρΙοΤηΤΕΣ 

2.532.176 (511.614)

ΣύγΚΕνΤρώΤΙΚα ΣύνολΙΚα ΕΣοδα μΕΤα αΠο ΦορούΣ 
ΣύνΕΧΙΖομΕνΕΣ δραΣΤηρΙοΤηΤΕΣ 

2.592.514 (402.483)

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 31.12.2013 31.12.2012

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 22.718 18.872 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

208 275 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1.449 1.338

ΚΑΤ/ΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - -



Concept & Σχεδιασμός Εντύπου: The Newtons Laboratory
Υλοποίηση & Επιμέλεια Παραγωγής: ez-dot

Η Ετήσια Έκθεση 2013 της Τράπεζας Πειραιώς τυπώθηκε σε χαρτί Munken Polar, 
προερχόμενο από δάση αειφόρου διαχείρισης, που παρήχθη  
με φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες.
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