


Χέρι- χέρι η Τράπεζα Πειραιώς
με τον πρωτογενή τομέα

Θετικά μηνύματα έστειλε η Διοίκηση
της Τράπεζας Πειραιώς προς τον αγροτι-
κό τομέα, επ’ ευκαιρία της Agrotica.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελ-
ληνική τράπεζα που διατηρεί αυτοτελή
και εξειδικευμένη Γενική Διεύθυνση
Αγροτικής Τραπεζικής, εξυπηρετώντας
πάνω από 300 Αγροτικούς Συνεταιρι-
σμούς,  με ενεργά χρηματοδοτικά όρια
ύψους €400 εκατ.

Το 2019 η Τράπεζα αύξησε τις καθα-
ρές χορηγήσεις της προς τους αγροτι-
κούς συνεταιρισμούς άνω των €70
εκατ., ενώ το επόμενο διάστημα οι νέες
χρηματοδοτήσεις, αποκλειστικά προς

τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς θα
προσεγγίσουν το ποσό των €100 εκατ.

Καθημερινά η Τράπεζα Πειραιώς
ενεργοποιεί τα ισχυρά διακριτά της πλεο-
νεκτήματα που εδράζονται στην πολυετή
άριστη εξυπηρέτηση των πελατών σε
εξατομικευμένο επίπεδο, την ανταγωνι-
στική τιμολόγηση, τα εξειδικευμένα προ-
ϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει από μα-
κρού χρόνου όπως το  Πρόγραμμα Συμ-
βολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας και
η ενίσχυση των εξαγωγών σε σύμπραξη
με τη Πειραιώς Factors (νέες χορηγήσεις
άνω των €150 εκατ. το 2019 κυρίως σε
εξαγωγικές δράσεις).

Η Τράπεζα συνεργάζεται, επίσης, με
περισσότερους από 40.000 νέους αγρό-
τες προσφέροντάς τους ένα πλέγμα προ-
ϊόντων προσαρμοσμένο στις ανάγκες
τους όπως:
l Εξειδικευμένο Δάνειο Νέων και Νε-
οεισερχόμενων Αγροτών με ευέλικτα
χαρακτηριστικά και ικανή περίοδο χάρι-
τος.
l Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρό-
γραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής
l Μικροχρηματοδότηση έως €5.000 με
γρήγορες διαδικασίες.
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Μπορεί οι διαπραγματεύσεις για τις
εμπορικές- και όχι μόνο- σχέσεις της Ε.Ε.
με το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίζονται
ως το τέλος τους έτους, ωστόσο το ορι-
στικό Brexit, έφερε τις πρώτες αλλαγές
και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που
δραστηριοποιούνται εκεί.

Η πιο σημαντική επίπτωση είναι ότι τα
προϊόντα τα οποία εισάγονταν ελεύθερα,
μετά το Brexit υπάγονται στη διαδικασία
του τελωνείου. Επιπλέον:

• Οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να
απαιτούν εγγυήσεις για δυνητικές ή υφι-

στάμενες τελωνειακές οφειλές
• Οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βα-

σίλειο θα απαλλάσσονται από ΦΠΑ, ενώ
θα αλλάξουν οι κανόνες για την δήλωση
και καταβολή του ΦΠΑ. Για τη διακίνηση
εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασί-
λειο θα απαιτείται διασάφηση εξαγωγής.
Αναφορικά με τα προϊόντα που υπόκειν-
ται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και
διακινούνται προς το Ηνωμένο Βασίλειο
ενδέχεται να χρειάζονται ηλεκτρονικό
διοικητικό έγγραφο (e-AD) 

Συναγερμός για τα «κόκκινα» δάνεια

Editorial
Νέες ευκαι-
ρίες για τις
ελληνικές
εξαγωγές
διαφαίνον-
ται στον
ορίζοντα,
καθώς το
ενδιαφέρον
για τη μεσο-

γειακή διατροφή παρουσιάζει
θεαματική άνοδο τα τελευταία
χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο.
Εκτός από τη Γερμανία και την
Ιταλία, που απορροφούν μεγάλο
μέρος των τροφίμων και ποτών,
καινούριες αγορές θα αποτελέ-
σουν σημείο αναφοράς την ερ-
χόμενη πενταετία.

Θύμιος Κτενίδης 
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Ηχηρό καμπανάκι κινδύνου, έκρουσε ο Δι-
οικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, αλλά και ο
Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, αναφορικά με τις επι-
πτώσεις των «κόκκινων» δανείων στην προσπά-
θεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

«Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέ-
σα για να μειωθεί το ποσοστό τους», σημείωσε
χαρακτηριστικά, ο Λουίς Ντε Γκίντος, μιλώντας
σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ και κάλεσε σε αποκατά-
σταση της κουλτούρας πληρωμών στην Ελλά-
δα, την ώρα που «φουντώνει» εντός των συνό-

ρων η πολιτική αντιπαράθεση για την προστασία
των ευάλωτων νοικοκυριών μετά τις 30 Απριλί-
ου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε
ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, τα «κόκ-
κινα» δάνεια ανέρχονταν στα 71 δις ευρώ, δη-
λαδή στο 42,1% του συνόλου των δανείων, με
το «κλείσιμο» του γ’  3μήνου του 2019, κάτι που
σημαίνει ότι απαιτούνται πολλά περισσότερα
από τα σχέδια των τραπεζών και τον «Ηρακλή»,
προκειμένου να περιοριστούν στα ευρωπαϊκά
επίπεδα.

«Το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων αναμένεται να μειωθεί κάτω από το
20% μέχρι το τέλος του 2021. Πρέπει να σημει-
ωθεί όμως ότι, ακόμη και αν επιτευχθούν αυτοί
οι στόχοι, το ποσοστό των ΜΕΔ των ελληνικών
τραπεζών θα είναι πενταπλάσιο του υφιστάμε-
νου μέσου όρου της ΕΕ, σημείωσε χαρακτηρι-
στικά ο Γ. Στουρνάρας, επαναφέροντας το σχέ-
διο που έχει εκπονήσει η ΤτΕ για τη μείωση και
του αναβαλλόμενου φόρου, μετά την ενεργο-
ποίηση του «Ηρακλή».

TAYTOTHTA
NEWSLETTER ΤΟΦΙΜΩΝ
-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Σύμβουλος Έκδοσης: 
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Ευθύμης Κτενίδης
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Οι πρώτες αλλαγές 
από το Brexit
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Χαμηλή η ροή υπαγωγής στο πλαίσιο 
προστασίας στεγαστικών δανείων

Απογοητευτικά είναι τα έως τώρα
στοιχεία από την πλατφόρμα ρύθμισης
επιχειρηματικών- στεγαστικών δανείων,
με εγγύηση της κύριας κατοικίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα
από την πλατφόρμα, που εκπνέει στις 30
Απριλίου:
l Έχουν εισέλθει στην πλατφόρ-

μα 62.200 ενδιαφερόμενοι χρήστες
l Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμα-

σίας της αίτησης και συναίνεσαν στην
άρση φορολογικού και τραπεζικού
απορρήτου 41.257 χρήστες

l Έχουν υποβληθεί 1.821 αιτήσεις και
διαβιβαστεί στις τράπεζες

l Έχουν δοθεί 649 προτάσεις ρύθμισης
από τις τράπεζες

l Έχουν αποδεχθεί 234 προτάσεις ρύθ-
μισης οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η
αποδοχή των υπολοίπων

l Έχει εγκριθεί η Κρατική επιδότηση
σε 145 πολίτες.
Υπενθυμίζεται ότι οι τράπεζες, πριν

ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα, υπολόγι-
ζαν ότι καλύπτει τουλάχιστον 150.000
νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, ωστόσο τα
ως τώρα στοιχεία απέχουν από αυτές τις
εκτιμήσεις, ενισχύοντας τον προβλημα-
τισμό και σε πολιτικό επίπεδο για το τι
μέλλει γενέσθαι από την Πρωτομαγιά και
μετά.



«Σαφάρι» για το παρεμπόριο

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία
από τον «πόλεμο» στο παρεμπόριο,
που έχει κηρύξει το υπουργείο Εμπο-
ρίου. Oι παραβάσεις παρουσιάζουν
αύξηση κατά 367%  (συνολικά 140
βεβαιωμένες παραβάσεις), συγκριτι-
κά με την προηγούμενη εβδομάδα.
Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και κα-
ταστράφηκαν εκατοντάδες είδη πα-
ρεμπορίου (περισσότερα από 1.500
τεμάχια), κυρίως απομιμητικά, τα
οποία θα διακινούνταν παράνομα

στην αγορά.
Επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφωνα

με τις κείμενες διατάξεις για έλλειψη
παραστατικών εμπορίας και παράνο-
μης διακίνησης, έλλειψη αδείας, κ.α.
συνολικού ύψους 51.200 ευρώ, εκ
των οποίων τα 4.500 ευρώ αφορού-
σαν σε παραπλανητική ένδειξη επί τι-
μοκαταλόγων σε καταστήματα μαζι-
κής εστίασης για το προϊόν τσίπουρο
και το προϊόν απόσταξης μικρών απο-
σταγματοποιών (διημέρων).

«Ζεστό» χρήμα στην αγορά

Πιο αισιόδοξη 
η ΤτΕ για την 
ανάπτυξη

Πιο ψηλά βάζει τον πήχη του ΑΕΠ για
την περασμένη χρονιά η Τράπεζα της Ελ-
λάδας, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυ-
τό για τη θετική επίπτωση στο 2020.

Όπως γνωστοποίησε ο Γιάννης Στουρ-
νάρας, πλέον η ΤτΕ υπολογίζει ότι πέρσι η
οικονομία «έτρεξε» με ρυθμούς 2,2%,
ενώ για φέτος και το 2021 ο πήχης τίθεται
στο 2,5%. Ο Κεντρικός Τραπεζίτης δεί-
χνει, πάντως, προβληματισμένος για τις
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από
τον κορωνοϊό.

Επιπλέον 45 προτά-
σεις, Δημόσιας Δαπά-
νης 13,65 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, χρηματο-
δοτούνται στο πλαίσιο
του Β’ Κύκλου του
προγράμματος «Ερευ-
νώ-Δημιουργώ-Καινο-
τομώ», και ειδικότερα
στην Παρέμβαση Ι που
αφορά στην Έρευνα
και Ανάπτυξη (R&D)
από Επιχειρήσεις.

Κάθε ενισχυόμενο
έργο εμπίπτει σε μία ή
περισσότερες από τις κατηγορίες: βιομη-
χανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη
και μελέτες σκοπιμότητας. Η Παρέμβαση
Ι στον Β΄ Κύκλο επέκτεινε τη στόχευσή
της, πέραν των ΜΜΕ επιχειρήσεων και
σε μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί πε-
ρισσότερο εμφατικά την καινοτομική επι-

χειρηματικότητα με την ενίσχυση της δι-
κτύωσης των επιχειρήσεων και τη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας επιστη-
μονικού προσωπικού για ερευνητικά έρ-
γα, την εξέλιξη του επιπέδου καινοτο-
μίας στους οκτώ θεματικούς τομείς της
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδί-

κευσης (RIS3) και την συμμετοχή ΜΜΕ
σε εμπορικές εκθέσεις.

«Εξετάζουμε τη δυνατότητα περαιτέ-
ρω αύξησης του προϋπολογισμού για
την Παρέμβαση II», σημείωσε χαρακτη-
ριστικά ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.
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Μειώνεται ο φόρος 
στα μερίσματα

Στο 5%, από 10%, περιορίζεται
αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, ο
φόρος στα μερίσματα, όπως διευκρι-
νίζει με σχετική εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ.

Ο μειωμένος συντελεστής φορο-
λογίας και παρακράτησης φόρου με-
ρισμάτων 5% εφαρμόζεται επί των
ακόλουθων διανομών:

α) στα κέρδη που διανέμουν οι
Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η από-
φαση έγκρισης διανομής έχει ληφθεί
από την 1.1.2020 και μετά. Σε περί-
πτωση που έχουν διανεμηθεί προμε-
ρίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματο-

ποιηθεί προσωρινές απολήψεις
έναντι κερδών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. μέσα
στο φορολογικό έτος 2019, επί των
οποίων έχει διενεργηθεί παρακράτη-
ση φόρου με συντελεστή 10%, εφαρ-
μόζεται ο μειωμένος συντελεστής
5%.

β) στα κέρδη που διανέμουν οι
ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εται-
ρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που
ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες,
συμμετοχικές ή αφανής εταιρείες,
καθώς και κοινοπραξίες.

Το Άλτις Υποστηρικτής της Τελετής
Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας

Διευκρινίσεις 
για τις νέες 
εισφορές

Αν και το νέο Ασφαλιστικό δεν έχει
ψηφιστεί ακόμα, ο υπουργός Εργασίας
έδωσε διευκρινίσεις για τις νέες εισφο-
ρές.

«Θα υπολογιστούν και θα πληρωθούν
με το νέο σύστημα εισφορών. Ήδη, ο e-
ΕΦΚΑ ετοιμάζει τα σχετικά ειδοποιητή-
ρια, που θα σταλούν, μετά την ψήφιση του
νόμου. Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Το
τελικό κείμενο του νομοσχεδίου θα κατα-
τεθεί στη Βουλή.

Το Άλτις γίνεται πρεσβευτής του
Ολυμπισμού υποστηρίζοντας την Τε-
λετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας
μέσω του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ
ΜΠΟΡΕΙΣ, που θα λάβει χώρα στις 19
Μαρτίου στο Καλλιμάρμαρο, ενόψει
των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκυο
2020.  

Πλούσιο σε γεύση μέχρι την τελευ-
ταία σταγόνα του και αγαπημένο κάθε
ελληνικής οικογένειας, το Άλτις πήρε
την ονομασία του από τον ιερό τόπο
που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, την αρχαία Ολυμπία. Ανακαλύψτε
στο www.altis.gr το πάθος και την αγά-
πη του Άλτις για το καλό ελληνικό ελαι-
όλαδο αλλά και τους παραγωγούς που
κρύβονται πίσω από κάθε Εξαιρετικό
παρθένο Π.Γ.Ε Χανιά Κρήτης και Π.Ο.Π
Καλαμάτας, πληκτρολογώντας απλά
τον κωδικό που αναγράφεται στο κα-

πάκι κάθε συσκευασίας! 
Το Αλτις σας προσκαλεί να φωνά-

ξουμε μαζί «Ελλάδα Μπορείς», μαζί με
τους Σάκη Ρούβα και Έλενα Παπαρίζου

και  τους Ολυμπιονίκες μας
Λευτέρη Πετρούνια, Σπύρο Γιαννιώτη,
Άννα Κορακάκη, Παύλο Καγιαλή και
Παναγιώτη Μάντη!  



Η σουηδική αγορά μπύρας χαρακτη-
ρίζεται ως εξαιρετικά ανταγωνιστική, αρ-
χικά με ισχυρή παρουσία τοπικών εται-
ρειών και παράλληλα με σχετικά υψηλές
εισαγωγές από άλλες χώρες παραγω-
γής. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο
της ελληνικής πρεσβείας, η τοπική αγο-
ρά έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες,
που πρέπει να ληφθούν υπόψιν από τις
ελληνικές επιχειρήσεις ζυθοποιίας,
όπως το υψηλό εισοδηματικό επίπεδο
των Σουηδών καταναλωτών, η καταγε-
γραμμένη προτίμησή τους σε ποιοτικά
προϊόντα, οι απαιτήσεις των χονδρεμπό-
ρων π.χ. δυνατότητα τροφοδοσίας μεγά-

λων ποσοτήτων και σύντομο χρόνο πα-
ράδοσης 

Ποια είναι η σύσταση του Γραφείου
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσε-
ων, με δεδομένο ιδιαίτερες δράσεις προ-
βολής δεν υπάρχουν διαχρονικά στη
σουηδική αγορά;   

Στοχευμένα προγράμματα προβολής
μέσω ελληνικών εστιατορίων –υπολογί-
ζονται περίπου σε 30- τα οποία θα συν-
δυάζονται με γευσιγνωσία 

Συμμετοχή σε επιλεγμένες Διεθνείς
Εκθέσεις: όπως Stockholm Beer & Whi-
skey Festival, 24-26 Σεπτεμβρίου και 1-
3 Οκτωβρίου 2020, Stockholm Food &

Wine μεταξύ 6-8/11/2020, Gastronord
& Vinordinc (hotel, restaurants, institu-
tional kitchens, fast food, wines, beer,
spirits and ciders) στην Στοκχόλμη μετα-
ξύ 31/Μαρτίου- 2 Απριλίου του 2020,
EcoLife Scandinavia , στο Μάλμε, μετα-
ξύ 11-12 Νοεμβρίου 2020. Σημειώνεται
ότι στη συγκεκριμένη Έκθεση υπάρχει
επίσημη Εθνική Συμμετοχή μέσω Enter-
prise Greece και Περιφερειών της χώ-
ρας μας 

Πρόσκληση αγοραστών/διαμορφω-
τών κοινής γνώμης στην Ελλάδα, είτε
στις παραγωγικές Περιφέρειες της χώ-
ρας μας, είτε σε Διεθνείς Εκθέσεις. 

Υπό προστασία η φέτα στη Ν. Αφρική 
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Η Συμφωνία για τις εμπορικές σχέ-
σεις Ε.Ε.- Ν. Αφρικής που υπογράφη-
κε το 2016 ήρθε, πλέον, η ώρα να
εφαρμοστεί.  

Στο Πρωτόκολλο προστασίας 251
Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης
περιλαμβάνονται 29 συνολικά προϊόν-
τα ονομασίας ελληνικής προέλευσης

και ειδικότερα τέσσερα τυροκομικά:
φέτα, κασέρι, κεφαλογραβιέρα και
γραβιέρα Κρήτης. Ειδικότερα για τη
φέτα προβλέπονται τα εξής:  
l οι υφιστάμενοι νοτιοαφρικάνοι πα-
ραγωγοί λευκών τυριών άλμης, που τα
διαθέτουν στην εγχώρια αγορά με την
ονομασία “φέτα”, και για τους οποίους

ισχύει η ρήτρα της νόμιμης πρότερης
χρήσης, μπορούν να συνεχίσουν να τα
διαθέτουν με την ονομασία αυτή  
l οι λοιποί παραγωγοί τυριών υπο-
χρεώνονται να πάρουν την έγκριση
των αρχών της Ε.Ε. και να τα διαθέτουν
με την ονομασία South African Feta ή
Feta-Style ή Feta-Type  

Η αγορά μπύρας στη Σουηδία 
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Τα στοιχήματα για την οικονομία

Η ελληνική οικονομία, όντας σε
μεταβατικό στάδιο, θα πρέπει να αντι-
μετωπίσει μια σειρά προκλήσεων για
να ξεφύγει οριστικά από το τέλμα.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι προκλήσεις
αυτές αφορούν  στο υψηλό Δημόσιο
Χρέος, στο πολύ υψηλό ποσοστό των
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, στη
μεγάλη αρνητική καθαρή διεθνή
επενδυτική θέση της χώρας,  στο

υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανερ-
γίας και στην προβλεπόμενη δημο-
γραφική επιδείνωση λόγω της γήραν-
σης του πληθυσμού, στον αργό ψη-
φιακό μετασχηματισμό της οικονο-
μίας, στο μεγάλο επενδυτικό κενό
που δημιουργήθηκε εξαιτίας της πο-
λυετούς ύφεσης, και στη χαμηλή
διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα.

Αισιοδοξία αλλά και 
προβληματισμοί από την ΤτΕ

Βελτιωμένη η θέση
τραπεζών αλλά…

Το εννεάμηνο του 2019 τα καθαρά
έσοδα των τραπεζών εμφάνισαν άνοδο
και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν ση-
μαντικά έναντι της αντίστοιχης περιόδου
του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε με-
γάλο βαθμό στην αύξηση των εσόδων
από χρηματοοικονομικές πράξεις, που
θεωρούνται μη επαναλαμβανόμενα έσο-
δα, και στην περαιτέρω συγκράτηση των
εξόδων. 

Παρά τη βελτίωση, η κερδοφορία εί-
ναι αναιμική και ο δείκτης αποδοτικότη-
τας ιδίων κεφαλαίων παραμένει σε πολύ
χαμηλά επίπεδα (περίπου 2%) σε σχέση
με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπε-
ζών (7%).

Πιο ψηλά βάζει τον πήχη των προ-
βλέψεων για το ΑΕΠ, η Τράπεζα της
Ελλάδας, διαπιστώνοντας ότι οι παρεμ-
βάσεις στο πεδίο των μεταρρυθμίσε-
ων, αποδίδουν καρπούς. 

Ενημερώνοντας την αρμόδια Επι-
τροπή της Βουλής, ο Γιάννης Στουρνά-
ρας ανέφερε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης
για το 2019 εκτιμάται ότι ήταν 2,2%,
ενώ προβλέπεται ότι θα επιταχυνθεί σε
2,5%  τόσο για το 2020 όσο και για το
2021. 

Ειδικά όσον αφορά στην κατανάλω-
ση, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί με σχετικά
ήπιους ρυθμούς, καθώς τα νοικοκυριά
αναμένεται να χρησιμοποιήσουν μέ-
ρος της αύξησης του πραγματικού δια-
θέσιμου εισοδήματος για την αποπλη-
ρωμή χρεών, ενώ παράλληλα θα αυ-
ξηθεί και η αποταμίευση.   

Οι κίνδυνοι είναι κυρίως εξωγενείς:

μια μεγαλύτερη του αναμενομένου
επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυ-
ξης εξαιτίας του εμπορικού προστατευ-
τισμού και της εξάπλωσης του κορω-

νοϊού, το Brexit  χωρίς τη σύναψη συμ-
φωνίας, μια απότομη διόρθωση στις
παγκόσμιες, ενδεχόμενη αύξηση των
γεωπολιτικών εντάσεων.
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H Alpha Bank στον δείκτη ισότητας φύλων
Bloomberg Gender-Equality Index

Η σταθερή δέσμευση της Alpha
Bank στην ενίσχυση της ισότητας των
φύλων αναγνωρίστηκε για δεύτερη συ-
νεχή χρονιά, με την ένταξή της στον διε-
θνή δείκτη ισότητας των φύλων Bloom-
berg Gender-Equality Index (GEI).  

Η Alpha Bank, η οποία αξιολογήθη-
κε για την ένταξή της στον GEI βάσει
στατιστικών στοιχείων, διακρίθηκε και
φέτος για τις υψηλές της επιδόσεις στη
δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλ-
λοντος ίσων ευκαιριών, καθώς και για
τις προβλεπόμενες πολιτικές, τα προ-
γράμματα και τις παροχές ανθρωπίνου
δυναμικού που απευθύνονται αποκλει-
στικά σε γυναίκες υπαλλήλους.  

Ο δείκτης Bloomberg Gender-Equa-
lity Index (GEI) περιλαμβάνει σήμερα
325 επιχειρήσεις παγκοσμίως, τρεις εκ
των οποίων είναι ελληνικές, και αξιολο-
γεί 6.000 εισηγμένες εταιρίες από

όλους τους τομείς της οικονομίας σε 84
χώρες, με βάση τις πρακτικές διαφάνει-
ας που εφαρμόζουν σε θέματα ισότητας

και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβά-
νουν για την προώθηση της θέσης των
γυναικών στον χώρο εργασίας.  

Επιθετική μείωση “κόκκινων” 
δανείων από την Τράπεζα Πειραιώς

H Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει
σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργα-
νικής μείωσης των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων της το 2020 και σε τιτλο-
ποιήσεις ύψους περίπου €7 δισ, αξιο-
ποιώντας στο έπακρο το σχέδιο “Ηρα-
κλής”.  

Συνολικά, η συρρίκνωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων που προ-
γραμματίζεται το 2020 θα ενισχυθεί στα
περίπου €11 δισ., καταλήγοντας σε δεί-
κτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χα-
μηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του
2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση
κοντά στο 40%. 

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί με
επιτυχία το στρατηγικό πλάνο της μέχρι
το 2023, με την επωνυμία “Agenda
2023”: 

1.     Εξυγίανση: Ο δείκτης ΜΕΑ ανα-
μένεται να περιορισθεί στο περίπου
15% στο τέλος του 2022 από περίπου
49% το 2019. 

2.     Ανάπτυξη: ενισχύοντας τις υφι-
στάμενες σχέσεις της με τους περίπου
5,5 εκατ. πελάτες της, η Τράπεζα Πειραι-
ώς θα επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει

τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των
βασικών δραστηριοτήτων της στην Ελ-
λάδα. Για το 2020, η Τράπεζα σχεδιάζει
να εκταμιεύσει νέα δάνεια ύψους περί-
που €5 δισ. σε επιχειρήσεις και νοικοκυ-
ριά, με τάση επιτάχυνσης στη συνέχεια. 

3.     Απλοποίηση: Μέχρι τα τέλη

του 2022 η Τράπεζα Πειραιώς ανα-
μένεται να εξελιχθεί σε ένα καινοτό-
μο και αποτελεσματικό χρηματοπι-
στωτικό ίδρυμα, με δείκτη κόστους
προς έσοδα χαμηλότερα του 50% και
απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαί-
ων περίπου 10%. 


