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01 Η Σράπεηα Πειραιϊσ και θ θγετικι τθσ κζςθ

«Η μεγαλφτερθ Τράπεηα ςτθν Ελλάδα, με βαςικζσ 

προτεραιότθτεσ:

i. τθν επανεκκίνθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ
ii. τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, και 
iii. τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, 

παρζχοντασ  καινοτόμεσ τραπεηικζσ λφςεισ ςτουσ 

πελάτεσ τθσ, με ευζλικτθ δομι και βαςικό 

γνώμονα τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ.»

ΤΟ ΡΙΟ ΔΙΕΥΥΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΡΑΟΧΘ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
ΜΕ ΚΛΑΔΙΚΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ

30% ΜΕΙΔΙΟ ΑΓΟΑΣ 
ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 29% ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

~5 εκ. ΕΝΕΓΟΙ ΡΕΛΑΤΕΣ

ΘΓΕΤΙΚΘ ΘΕΣΘ

~ 30% ΜΕΙΔΙΟ ΑΓΟΑΣ
€ ¥

$



02 Κρίςθ και Ελλθνικό Σραπεηικό φςτθμα

Eurosystem at c.€50bn in Jul.17 
(ELA €35bn, ECB €16bn), -€76bn vs. Jun.15 peak

2001:€131bn
2016:€129bn
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03 Σράπεηασ Πειραιϊσ και το πλάνο Agenda 2020

Ιςχυρι κεφαλαιακι κωράκιςθ
I

Τψθλά πρότυπα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ
II

Eμπιςτοςφνθ των πελατϊν
III

Ολιςτικό μοντζλο εξυπθρζτθςθσ
IV

Σράπεηα των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων
V

υνεργαςία με διεκνείσ χρθματοοικονομικοφσ οργανιςμοφσ
VΙ

ταδιακι αποκατάςταςθ αυτόνομθσ πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ
VΙΙ



04 Εργαλεία τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ για ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ 

Πιςτοδοτικά προϊόντα και λφςεισ 

Προγράμματα ςυνεργαςίασ με αναπτυξιακοφσ 
φορείσ

τοχευμζνεσ δράςεισ για τθν αφξθςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ

• προάγουν τον εξωςτρεφή χαρακτήρα τησ 
ελληνικήσ οικονομίασ

• παρζχουν υπηρεςίεσ προςτιθζμενησ αξίασ, 

• ςυμβάλουν ςτην αφξηςη των θζςεων 
απαςχόληςησ,

• ενιςχφουν την ανάπτυξη καινοτόμων 
δραςτηριοτήτων 

Στιριξθ ελλθνικϊν επιχειριςεων που:



Πιςτοδοτικά προϊόντα Σράπεηασ Πειραιϊσ για τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ05

Ρροχρθματοδότθςθ Εξαγωγισ

Χρθματοδότθςθ Ενζγγυων Ριςτϊςεων

Εξαγωγικό Factoring

Δυνατότθτα προκαταβολισ μζςω
επιβεβαιωμζνων προκεςμιακϊν Ε/Ρ

Ζκδοςθ Ε/Ε και Ε/Ρ ι SBLCs

Χρθματοδότθςθ τθσ 
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ

Λφςεισ αντιςτάθμιςησ 
ςυναλλαγματικοφ 

κινδφνου



06 Χρθματοδότθςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ

Ειςαγωγι Αϋ φλθσ

Ρροετοιμαςία τελικοφ 
προϊόντοσ

Εξαγωγι τελικοφ προϊόντοσ

Είςπραξθ αξίασ τελικοφ 
προϊόντοσ

Ολοκλθρωμζνθ κάλυψθ και ενίςχυςθ ρευςτότθτασ μζςω τθσ βελτίωςθσ διαχείριςθσ του κεφαλαίου 
κίνθςθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ

Σα τιμολόγια εξαγωγισ δφναται να 
εκχωρθκοφν και να προεξοφλθκοφν 

από τθν Σράπεηα και, ςτθν 
περίπτωςθ χρθματοδότθςθσ τθσ 

ειςαγωγισ Α’ φλθσ, θ προεξόφλθςθ 
κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 

αποπλθρωμι αυτισ.

Η Ελλθνικι επιχείρθςθ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ παραγγελίασ ι 

φορτωτικϊν εγγράφων ςτθν Σράπεηα 
Πειραιϊσ, δφναται να 

χρθματοδοτθκεί και να πλθρϊςει 
άμεςα τθν ειςαγωγι.



07 Προγράμματα ςτιριξθσ ςε ςυνεργαςία με Αναπτυξιακοφσ Φορείσ

«Πρόγραμμα Εξωςτρζφεια» ςε ςυνεργαςία με ΟΑΕΠ για τθ χρθματοδότθςθ εξαγωγϊν

Trade Facilitation Program τθσ ΕΣΕΠ για τθ ςτιριξθ των εργαςιϊν διεκνοφσ εμπορίου

Trade Facilitation Program τθσ EBRD για τθ ςτιριξθ των εργαςιϊν εξαγωγικϊν και ειςαγωγικϊν επιχειριςεων

Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των SME με εγγυιςεισ και αντεγγυιςεισ προσ τα πιςτωτικά ιδρφματα

Πρόγραμμα εγγυιςεων τθσ ΕΕ και τθσ EBRD για χρθματοδοτιςεισ ςε ζρευνα/ καινοτομία των εξαγωγικϊν
επιχειριςεων

ΟΑΕΡ

ΕΤΕΡ

EBRD

COSME

INNOV
FIN

IFG
Xρθματοδότθςθ μικρομεςαίων επιχειριςεων για κεφάλαιο κίνθςθσ ι/ και επενδυτικοφσ ςκοποφσ με
ευνοϊκοφσ όρουσ



08 υναλλακτικι Σραπεηικι 

Ρερίμετροσ προϊόντων

Συναλλακτικι Τραπεηικι

- Εμβάςματα - εγχϊρια/ 
εξωτερικοφ (ειςερχόμενα και 
εξερχόμενα)

- Διαχείριςθ ςυναλλαγματικϊν

- Διαχείριςθ επιταγϊν

- Bank in Office 

- Διαχείριςθ Χρθματικοφ

- Collection Account

- Μεταφορά μζςω MT101

- Εγγυθτικζσ επιςτολζσ

- Ενζγγυεσ πιςτϊςεισ

- Αξίεσ με φορτωτικά ζγγραφα

- Λφςεισ Supply Chain Finance 

- Εγχϊριο & Εξαγωγικό 
Factoring Με/Χωρίσ Αναγωγι

- Ειςαγωγικό Factoring

- Διαχειριςτικό Factoring

- Reverse Factoring

Ρλθρωμζσ / Ειςπράξεισ Διαχείριςθ ευςτότθτασ 

Trade Finance FactoringΗ νζα ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ ςφγχρονων εμπορικϊν
προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ που
προςφζρει εξατομικευμζνεσ και ολιςτικζσ λφςεισ για τθ
διαχείριςθ των κακθμερινϊν ςυναλλαγϊν και του
εμπορικοφ κφκλου μιασ εταιρείασ, με ταχφτθτα και
αποτελεςματικότθτα.



09 Αναπτυξιακι Σραπεηικι 

Νζο ολοκλθρωμζνο μοντζλο επιχειρθματικισ τραπεηικισ 
για τθ χρθματοδότθςθ βιϊςιμων επενδυτικϊν ςχεδίων 
και ζργων, ςτουσ ακόλουκουσ κλάδουσ : 

• παραγωγικι εξωςτρζφεια
• καινοτομία και τεχνολογία
• υποδομζσ
• τουριςμόσ
• ενζργεια και ενεργειακι αναβάκμιςθ
• αγροδιατροφικόσ τομζασ

όπου επιτυγχάνεται ςυντονιςμζνθ αξιοποίθςθ 
επενδυτικϊν κεφαλαίων και εξειδικευμζνων 
χρθματοδοτικϊν εργαλείων, εγχϊριων και ευρωπαϊκϊν.

Εξειδικευμζνεσ 
Χρθματοδοτικζσ
Λφςεισ

Αξιοποίθςθ 
Ευρωπαϊκϊν 
Χρθματοδοτικϊν 
Εργαλείων

Συμβουλευτικζσ 
Υπθρεςίεσ ςε Πλα τα 
Στάδια τθσ Επζνδυςθσ 

Ρρόςβαςθ ςε Εγχϊρια 
και Διεκνι Επενδυτικά 
Κεφάλαια

ΑΞΟΝΕΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘΣ

ΤΑΡΕΗΙΚΘΣ



10 υμβολαιακι Σραπεηικι         

Σο Πρόγραμμα ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν
προϊκθςθ των ελλθνικϊν αγροτικϊν προϊόντων τθσ
πρωτογενοφσ παραγωγισ:

• εξαγωγζσ € 1,5 δισ ςε 75 χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο

• οι χρθματοδοτιςεισ ςε παραγωγοφσ και
επιχειριςεισ ξεπερνοφν τα € 700εκ.

• 22.000 παραγωγοί, γεωργοί και κτθνοτρόφοι

• 250 μεταποιθτικζσ, εμπορικζσ επιχειριςεισ &
ςυνεταιριςμοί

Εξαςφαλίηεται θ αναγκαία ρευςτότθτα, με τθ
χοριγθςθ από τθν Σράπεηα κεφαλαίου κίνθςθσ
ειδικοφ ςκοποφ, ϊςτε να :

• απορροφοφν ζγκαιρα τθν απαραίτθτθ πρϊτθ φλθ

• υπάρχει ακριβισ προγραμματιςμόσ των
πλθρωμϊν, και

• αναπτφξουν τθν εξαγωγικι τουσ δραςτθριότθτα

Οφζλθ για τισ επιχειριςεισ
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Διαχειρίζομαι 
την Επιχείρηςθ 
μου

01

Κάνω την 
επιχείρηςθ μου πιο 
ανταγωνιςτικθ

03

Ενιςχφω την 
επιχείρηςθ 
μου

05

02

Εξαςφαλίζω 
την επιχείρηςθ 
μου

04

Αναπτφςςω 
την Επιχείρηςθ 
μου

Πειραιϊσ Επιχειρείν 360 - www.360funding.gr

• Κάλυψθ των αναγκϊν μικρϊν & μεςαίων επιχειριςεων
μζςω του Ρειραιϊσ Επιχειρείν 360, ςτο πλαίςιο ζνταξθσ
των επενδυτικϊν τουσ ςχεδίων ςτο ΕΠΑ 2014-2020

• Ολοκλθρωμζνο πακζτο προϊόντων & υπθρεςιϊν για τισ
τουριςτικζσ επιχειριςεισ μζςω του Ρειραιϊσ Tourism 360

• Δθμιουργία νζασ πρωτοποριακισ διαδικτυακισ πφλθσ
(360funding.gr) θ οποία περιλαμβάνει πλθροφόρθςθ για
όλεσ τισ ευκαιρίεσ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ

Σο νζο portal www.360funding.gr

θμείωςθ: Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο site τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ: www.piraeusbank.gr



12 Κζντρο Βιϊςιμθσ Επιχειρθματικότθτασ 

Μζςω του Κζντρου Βιϊςιμθσ
Επιχειρθματικότθτασ – Εξζλιξθ παρζχεται
κατεφκυνςθ και κακοδιγθςθ ςε
εξωςτρεφείσ επιχειριςεισ με εκπαιδευτικά
προγράμματα που ενδυναμϊνουν τισ
επιχειρθματικζσ ικανότθτεσ και προςφζρουν
πλθροφόρθςθ και ςτρατθγικζσ δικτφωςθσ
ςε αγορζσ εξωτερικοφ.

Παροχι εξειδικευμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε
επαγγελματίεσ και επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται
ςε διαφορετικοφσ κλάδουσ ςυμβάλλοντασ ενεργθτικά
ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξι τουσ και τθν ενίςχυςθ του
εξωςτρεφοφσ τουσ προφίλ. Ζμφαςθ δίνεται ςτουσ
ακόλουκουσ τομείσ παρζμβαςθσ:

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

• Τποβολι και παρακολοφκθςθ επενδυτικοφ φακζλου 
για ΕΠΑ & Αναπτυξιακοφ / Επενδυτικοφ Νόμου

• Διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ επενδυτικϊν ζργων

• Αγροτικι Επιχειρθματικότθτα

• Εξοικονόμθςθ ενζργειασ και προςταςία 
περιβάλλοντοσ

• υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ



13 Οφζλθ για τουσ πελάτεσ τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ

Λφςεισ από 
τθν Τρ. 

Ρειραιϊσ

Συνεργαςία με 
Αναπτυξιακοφσ 

Φορείσ

Δράςεισ αφξθςθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ

• Ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ 

• Ευνοϊκοί όροι χρθματοδότθςθσ 

• Βελτιςτοποίθςθ των χρθματικϊν ροϊν

• Χριςθ εκτεταμζνου δικτφου Ανταποκριτϊν

• Οne point of contact

• Αντιςτάκμιςθ ςυναλλαγματικϊν κινδφνων 

• Διαςφάλιςθ είςπραξθσ απαιτιςεων 

• Κάλυψθ ςυναλλακτικοφ ρίςκου

• Πλθροφόρθςθ για τισ διακζςιμεσ χρθματοδοτικζσ δράςεισ

• Κακοδιγθςθ για ανάπτυξθ ςε ξζνεσ αγορζσ 

• Ολοκλιρωςθ ςυναλλαγϊν με αςφάλεια



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤΑΙΙΚΘ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΙΚΘ
υναλλακτικι Σραπεηικι (Transaction Banking)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΡΟΥΛΟΣ
Senior Director

Αμερικισ 4, 105 64 Ακινα
Tθλ.: (+30) 210 37 39 622
Fax:  (+30) 210 32 26 910
E-mail: VlachopoulosT@piraeusbank.gr

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ
www.piraeusbank.gr
Σθλ. Κζντρο 182838
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This material is provided for informational purposes only, and Piraeus Bank including any of its subsidiaries (Piraeus Bank Group) is not soliciting any action based upon
it. The material is not intended as an offer to buy or sell or a solicitation of an offer to buy or sell any security or instrument or to participate in any trading strategy. No
part of this material may be construed as constituting investment advice or a recommendation to enter into any transaction. No representation, warranty or
undertaking, express or implied, is given and no responsibility is or will be assumed by Piraeus Bank Group in relation to the accuracy, completeness, reliability or
sufficiency of the information contained in this material or as to the reasonableness of any assumption contained therein. The information contained in the material
should not be relied on by any person. The provision and any hereof use of the material is prohibited and does not create any liability or undertaking of any kind against
Piraeus Bank Group.

All information in this material is expressed as at the date indicated in the material and is subject to changes at any time without the necessity of prior notice or other
publication of such changes to be given. This material should not be reproduced, redistributed or disclosed, directly or indirectly, to any third party, without the prior
written consent of Piraeus Bank.

http://www.piraeusbank.gr/
http://www.piraeusbank.gr/

