
Ισχυρές επιδόσεις για 
την Εθνική Τράπεζα το 2020 
παρά τις προκλήσεις της χρονιάς 

Κύρια χαρακτηριστικά 12μήνου 2020

Έμφαση στη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών

Αξιοποίηση του Προγράμματος Μετασχηματισμού

Προτεραιότητά μας 
η υγεία και η ασφάλεια 

των εργαζομένων 
και πελατών

Ισχυρή 
λειτουργική 
κερδοφορία

Ραγδαία 
αποκλιμάκωση 

Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων (ΜΕΑ)

Διαμόρφωση 
δείκτη CET1 στα 

υψηλότερα επίπεδα 
του κλάδου

Επιτάχυνση 
του ψηφιακού 

μετασχηματισμού 
της Τράπεζας

Στοχευμένα
μέτρα

διευκόλυνσης 
καταβολής οφειλών 

ύψους €3.8 δισ. 

Δάνεια με 
επιδότηση 
επιτοκίου 

ύψους €2.3 δισ. 
κυρίως προς μικρές 

και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 

Ενεργή συμμετοχή 
στο κρατικό 
πρόγραμμα 
επιδότησης 

δόσεων στεγαστικών 
δανείων 

«Γέφυρα» με υπόλοιπα 
δανείων ύψους περίπου 

€1.4 δισ.

Προγράμματα 
διευκόλυνσης 

οφειλών 
ΕΤΕ («ΕθνοΓέφυρα») 

που υπερβαίνουν 
τα €100 εκατ. σε 

υπόλοιπα δανείων 
μέχρι σήμερα 

Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ - 12μηνο 2020

€591 εκατ. 

Βελτιωμένη
κερδοφορία

κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

+26% 
αύξηση σε ετήσια βάση

€328 εκατ.  
οργανικά κέρδη*

+41% 
σε ετήσια βάση

 περιστολή των δαπανών

Μείωση 
εξόδων 

 προσωπικού σε ετήσια βάση

-11% 
περιστολή των γενικών διοικητικών 
και λοιπών λειτουργικών εξόδων 
σε ετήσια βάση 

€1.1 δισ.* 

Υψηλές
Προβλέψεις 

συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

403 μ.β.*   
επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις

*ενσωματώνοντας τις πρόσθετες προβλέψεις για τον 
κορωνοϊό και την τιτλοποίηση Frontier συνολικού ύψους €0.8 δισ.

€4.7 δισ.  

Νέες εκταμιεύσεις

νέες εκταμιεύσεις δανείων   

+40%  
αύξηση σε ετήσια βάση 

€4.7 δισ.  
αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα σε ετήσια βάση

55%  
Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις 

Μείωση ΜΕΑ σε 
€4.3 δισ. στην Ελλάδα 

Μη Εξυπηρετούμενα 
Ανοίγματα - ΜΕΑ 

από €10.8 δισ. στο τέλος του 2019

Δείκτης ΜΕΑ 13.6%* 
στον Όμιλο
από 31.3% στο τέλος του 2019, 
στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου

στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου, 
μετά την απορρόφηση των πρόσθετων 
προβλέψεων για τον κορωνοϊό και 
την τιτλοποίηση Frontier

Κάλυψη ΜΕΑ 63.3%
από 53.4% στο τέλος του 2019, 
στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου 

15.7% Δείκτης CET1 

Κεφαλαιακή επάρκεια  

   950 μ.β.   
πάνω από τις τρέχουσες 
κεφαλαιακές απαιτήσεις 
σε επίπεδο CET1

   +170 μ.β.   
επιπλέον ενίσχυση των 
κεφαλαιακών δεικτών από 
την ολοκλήρωση της πώλησης 
της Εθνικής Ασφαλιστικής 
και της τιτλοποίησης Frontier 
τους επόμενους μήνες

nbg.gr

12μηνο 2020

12μηνο 2020

Ισχυρή 
ρευστότητα
Δεκέμβριος 2020

Δεκέμβριος 2020

Δεκέμβριος 2020

50% Εργασία 
εξ αποστάσεως 

(WFH) 
με ασφάλεια και 
αποδοτικότητα 

Συνεχιζόμενη 
μετάβαση των 
πελατών μας 

σε ψηφιακά κανάλια

Επιτάχυνση του 
ψηφιακού 

μετασχηματισμού 
με την εφαρμογή 

πρόσθετων ψηφιακών 
λειτουργιών

 ~50% αύξηση 
στις συναλλαγές 

e-banking
& μείωση κατά τα 2/3 
των συναλλαγών στα 

καταστήματα

*εξαιρουμένων των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις 
και των πρόσθετων προβλέψεων σχετιζόμενων με την 
πανδημία του κορωνοϊού και τη συναλλαγή Frontier

*περιλαμβάνει τα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης ύψους 
περίπου €3 δισ. της συναλλαγής Frontier

Σημαντικές εξελίξεις στρατηγικής σημασίας 
για την Τράπεζα:

Πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής
- Συμφωνία για την πώληση του 90% στη CVC
- 15ετής συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας για την πώληση 
 τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου της ΕΤΕ
- ~60μ.β. ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας κατά την ολοκλήρωση 
 της συναλλαγής το 2ο εξάμηνο του 2021

Τιτλοποίηση ΜΕΑ ύψους €6 δισ. (Project Frontier)
- Απορρόφηση των προβλέψεων που απαιτούνταν για την ταξινόμηση του    
 χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείο προοριζόμενο προς πώληση (HFS)

- Δραστική μείωση ΜΕΑ στην Ελλάδα στα €4.3 δισ. το 2020 από €10.8 δισ. το 2019,   
 συνεπικουρούμενη από την οργανική μείωση ΜΕΑ ύψους €0.7 δισ.

- Μηδενική επίδραση στα κεφάλαια της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος από 
 τη μείωση των Σταθμισμένων Στοιχείων του Ενεργητικού κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής  
 σε λίγους μήνες 

• Περιορισμός ΜΕΑ σε μεσαία μονοψήφια επίπεδα το 2022 (~6%)

• Ανάδειξη της ΕΤΕ σε Τράπεζα πρώτης επιλογής στην Ελλάδα 
 μέσω της παροχής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας και της στήριξης της βιώσιμης   

 ανάκαμψης της οικονομίας

-8%


