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Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η ναυτιλία
Οι ςυνδυαςμζνεσ προκλιςεισ ςτισ οποίεσ κλικθκαν να ανταπεξζλκουν θ ελλθνικι
οικονομία και το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα είναι πρωτόγνωρεσ, ενϊ θ
ςτακεροποίθςθ και θ επάνοδοσ ςε τροχιά βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ απαιτεί -παρά τθν
επιτευχκείςα ςθμαντικι πρόοδο- ςυνεχείσ προςπάκειεσ και πρωτοβουλίεσ.
Παράλλθλα, ο ναυτιλιακόσ κλάδοσ, ο οποίοσ -βάςει ανάλογων εμπειριϊν κατά τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ- είναι περιςςότερο εξοικειωμζνοσ με κρίςεισ παγκόςμιασ
κλίμακασ και περιόδουσ ακραίασ μεταβλθτότθτασ, ειςιλκε νωρίτερα ςε φάςθ
δοκιμαςίασ με το ξζςπαςμα τθσ διεκνοφσ κρίςθσ, ενϊ βιϊνει ακόμθ παρατεταμζνθ
και βακιά φφεςθ.
Η ναυτιλία είναι κλάδοσ με ουςιαςτικι και ςυμβολικι ςθμαςία για τθν ελλθνικι
οικονομία. Συνειςφζρει ςθμαντικά τόςο άμεςα όςο και ζμμεςα -μζςω ςυνεργειϊν
με άλλουσ κλάδουσ - άνω του 6% ετθςίωσ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, ενϊ
ςυνιςτά τθν αιχμι, αλλά και το πλζον αναγνωρίςιμο ςφμβολο τθσ επιτυχθμζνθσ
εξωςτρεφοφσ επιχειρθματικότθτασ του Ζλλθνα, που ανταγωνίηεται με επιτυχία ςε
διεκνζσ επίπεδο.
Σταχυολογϊ:
Στο ναυτιλιακό κλάδο απαςχολοφνται άμεςα ι ζμμεςα περιςςότεροι από
160.000 εργαηόμενοι.
Oι Ζλλθνεσ πλοιοκτιτεσ διακζτουν πλοία όλων των τφπων και μεγεκϊν
ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 260 εκ. τόνων (dwt) περίπου, κατζχουν τθν πρϊτθ
κζςθ -ςε όρουσ χωρθτικότθτασ- παγκοςμίωσ.
Η ελλθνόκτθτθ ναυτιλία απαρικμεί περιςςότερεσ από 700 εταιρείεσ που ζχουν
ςτθν ιδιοκτθςία τουσ περί τα 4.500 πλοία.
Οι Ζλλθνεσ πλοιοκτιτεσ πρωτοςτατοφν ςτισ παραγγελίεσ νεότευκτων πλοίων ςτα
μεγαλφτερα ναυπθγεία ςτον κόςμο.
Το 52% των ειςθγμζνων ναυτιλιακϊν εταιρειϊν ςτα δφο μεγαλφτερα διεκνι
χρθματιςτιρια ζχει ελλθνικό μετοχικό ενδιαφζρον.
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Σθμαντικι δράςθ και ςυμμετοχι των Ελλινων εφοπλιςτϊν ςε επενδφςεισ ςτον
ελλαδικό χϊρο ςε ςθμαντικοφσ για τθν ελλθνικι οικονομία τομείσ, όπωσ ο
τουριςμόσ, οι καταςκευζσ και θ ενζργεια, με τθ δθμιουργία πλικουσ κζςεων
εργαςίασ.
Επιςτρζφοντασ ςτο κεφάλαιο «Ελλθνικι κρίςθ», είναι αναμφιςβιτθτο ότι θ
πρωτόγνωρθ προςπάκεια δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, θ υψθλι αβεβαιότθτα και
οι ζντονεσ υφεςιακζσ πιζςεισ που τθν ςυνόδευςαν, δθμιοφργθςαν ιςχυροφσ
κλυδωνιςμοφσ.
Το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα, επωμιηόμενο ςθμαντικό μζροσ του κόςτουσ
ςυμμετοχισ ςτθν επιβεβλθμζνθ αναδιάρκρωςθ του ελλθνικοφ χρζουσ, βρζκθκε
ενϊπιον ςθμαντικϊν προκλιςεων, που οξφνκθκαν από τισ επιπτϊςεισ τθσ
αβεβαιότθτασ και τθσ φφεςθσ, κυρίωσ, ςτθν εγχϊρια κατακετικι βάςθ, αλλά και τθν
ποιότθτα των δανειακϊν χαρτοφυλακίων. Η επικουρικι ςτάςθ τθσ ΕΚΤ και θ
παροχι δεςμϊν κρατικϊν εγγυιςεων ςτισ τράπεηεσ για ενεχυρίαςθ ςτουσ
μθχανιςμοφσ αναχρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ με ςτόχο τθν αντιςτάκμιςθ
των επιπτϊςεων ςτθ ρευςτότθτα των τραπεηϊν, ςτακεροποίθςαν τθν κατάςταςθ,
αλλά δεν μπόρεςαν να ομαλοποιιςουν πλιρωσ τισ ςυνκικεσ ρευςτότθτασ και τισ
πιςτωτικζσ ςυνκικεσ ςτθν οικονομία.
Οι προαναφερόμενεσ εξελίξεισ ςτθν ελλθνικι οικονομία, ςε ςυνδυαςμό με τισ
ανακατατάξεισ ςτο διεκνζσ (ειδικά ςτο ευρωπαϊκό) χρθματοπιςτωτικό περιβάλλον με κυρίαρχεσ τάςεισ τον υψθλό βακμό διακράτθςθσ ρευςτότθτασ, τθ ςυγκρατθμζνθ
χοριγθςθ νζων πιςτϊςεων, τθν επιλεκτικι απομόχλευςθ, τθν ενίςχυςθ τθσ
κεφαλαιακισ επάρκειασ και τθν προετοιμαςία για προςαρμογι ςε ακόμθ
αυςτθρότερουσ κανόνεσ αναφορικά με τθ ρευςτότθτα και τθν επάρκεια/ποιότθτα
κεφαλαίων- δθμιουργοφν ζνα ςκθνικό πολφπλοκο και απαιτθτικό, ςε αντιδιαςτολι
με το ευνοϊκό περιβάλλον τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ. Οι εξελίξεισ αυτζσ δεν
μποροφν να μθν επθρεάςουν το ναυτιλιακό τομζα. Η ποντοπόροσ ναυτιλία
ςυνεχίηει να δζχεται τουσ κραδαςμοφσ από τθ βραδεία ανάκαμψθ τθσ ιδθ χαμθλισ
διεκνοφσ ηιτθςθσ και τισ διαρκρωτικζσ ανιςορροπίεσ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ,
με προεξάρχον το πρόβλθμα τθσ υπερβάλλουςασ προςφοράσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ
αλλαγζσ ςτο διεκνζσ χρθματοπιςτωτικό περιβάλλον.
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Το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα, ωσ φυςικόσ δίαυλοσ ςτιριξθσ τθσ ναυτιλιακισ
δραςτθριότθτασ, αλλά και τθσ διάχυςθσ των ωφελειϊν τθσ ςτθν υπόλοιπθ
οικονομία, δεν κα μποροφςε να μείνει αλϊβθτο από τισ ςυνζπειεσ τθσ ελλθνικισ
κρίςθσ. Ωσ εκ τοφτου, αναπτφχκθκαν κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ προςαρμογισ του
εγχϊριου τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ κρίςθσ, ςτισ οποίεσ κα
αναφερκϊ ακολοφκωσ και δρομολογικθκε θ διαδικαςία ανακεφαλαίωςθσ για
αποκατάςταςθ τθσ ευρωςτίασ και τθσ δυνατότθτασ των τραπεηϊν να παράςχουν
ουςιαςτικι ςτιριξθ ςτθν οικονομία. Παράλλθλα, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ δεν ζπαψαν
να προετοιμάηονται για τθν επόμενθ μζρα, όταν δθλαδι κα κλθκοφν να παράςχουν
άμεςθ και αποφαςιςτικι ςτιριξθ ςτθν επανεκκίνθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Οι ελλθνικζσ τράπεηεσ προςπάκθςαν, ςτα όρια των δυνατοτιτων τουσ, να
λειτουργιςουν ωσ κυματοκραφςτθσ των δυςμενϊν ςυνεπειϊν για τθν οικονομία
από τθν πρωτόγνωρθ κρίςθ. Συγκεκριμζνα, διατθρικθκαν χαμθλοί ρυκμοί
απομόχλευςθσ, κρατικθκαν ανοικτζσ ηωτικζσ πιςτωτικζσ γραμμζσ και ρυκμίςτθκαν
δανειακζσ υποχρεϊςεισ προσ τα νοικοκυριά και τουσ υγιείσ, αλλά δοκιμαηόμενουσ,
κλάδουσ τθσ οικονομίασ. Παράλλθλα, εργάςτθκαν εντατικά για να επουλϊςουν τα
τεράςτια πλιγματα από τθν ενεργι ςυνειςφορά τουσ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ
βιωςιμότθτασ του ελλθνικοφ δθμοςίου χρζουσ μζςω τθσ αναδιάρκρωςθσ (PSI, debt
buyback). Θα αναφερκϊ εν ςυντομία ςε βαςικζσ πτυχζσ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ:
Αναφορικά με τισ επιπτϊςεισ, όπωσ θ κακαρι/αναγκαςτικι απομόχλευςθ, που
ςυντελζςτθκε ςτθν ελλθνικι οικονομία τθν περίοδο τθσ κρίςθσ, μποροφμε να
ιςχυριςτοφμε ότι ιταν χαμθλότερθ ςυγκριτικά με τα προγράμματα ςτιριξθσ άλλων
χωρϊν. Στο ςκζλοσ των δανείων από το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα προσ τθ
ναυτιλία, θ μζςθ ετιςια ςυρρίκνωςθ του υπολοίπου των δανείων προσ τον κλάδο
ιταν επίςθσ χαμθλότερθ του μζςου όρου των επιχειρθματικϊν δανείων, λόγω
κυρίωσ και των πολφ καλϊν αποπλθρωμϊν των ναυτιλιακϊν δανείων.
Είναι αξιοςθμείωτο ότι ςε περίοδο επανεκτίμθςθσ των ςτρατθγικϊν τραπεηικισ
δανειοδότθςθσ τθσ ναυτιλίασ ςε διεκνζσ επίπεδο, με τισ προςαρμογζσ ςτο
ςτακμιςμζνο κίνδυνο των δανείων προσ τον κλάδο να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικζσ
για τα τραπεηικά χαρτοφυλάκια - με τισ ςυνκικεσ να γίνονται πιο δεςμευτικζσ ςτο
μζλλον ςτο πλαίςιο τθσ Βαςιλείασ ΙΙΙ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, ενϊ μεγάλεσ
ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ με θγετικι κζςθ ςτον τομζα αποχϊρθςαν τελείωσ ι
ςυρρίκνωςαν τα ςχετιηόμενα με τθ ναυτιλία χαρτοφυλάκιά τουσ, οι ελλθνικζσ
τράπεηεσ ςτιριξαν τον κλάδο. Συνολικά 9 ελλθνικζσ τράπεηεσ ςυμμετείχαν για το
2012 ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ ναυτιλίασ με €10 δισ περίπου και 42 τράπεηεσ ξζνων
ςυμφερόντων, ζχουν ζκκεςθ ςτθν ελλθνόκτθτθ ναυτιλία με το ςφνολο των
δανειακϊν κεφαλαίων να ανζρχονται ςε €40 δισ περίπου.
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Η ναυτιλιακι χρθματοδότθςθ επθρεάςτθκε αρνθτικά από παράγοντεσ, όπωσ θ
πτϊςθ των ναφλων, θ μείωςθ των αξιϊν-τιμϊν των πλοίων, οι χαμθλζσ προςδοκίεσ
για το μζλλον τθσ ναυλαγοράσ, οι αυξθμζνεσ παραγγελίεσ για νεότευκτα αλλά και οι
περιςςότερεσ, ζναντι των διαλφςεων, προςκικεσ νζων πλοίων. Μόνο ςτα κινεηικά
ναυπθγεία, οι Ζλλθνεσ εφοπλιςτζσ, τα τελευταία χρόνια, ζχουν επενδφςει
περιςςότερα από 17 δισ δολάρια για νζεσ καταςκευζσ, προφανϊσ και με
ανταγωνιςτικό κόςτοσ που, όμωσ, επιφζρουν επιπτϊςεισ ςτο ςφνολο του κλάδου
κυρίωσ ςε ό,τι αφορά ςτθ διαχείριςθ υφιςτάμενου ςτόλου. Η εξιςορρόπθςθ τθσ
αγοράσ, αφενόσ, και θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε κεφάλαια για αγορά
μεταχειριςμζνων πλοίων, αφετζρου, κα ςυνζβαλαν ςτθν ταχφτερθ ανάκαμψθ τθσ
ναυλαγοράσ. Οι επενδφςεισ ςε αγορζσ πλοίων ςε τιμζσ κατϊτερεσ από τθν
αποςβεςκείςα αξία δθμιουργοφν δυνατότθτεσ πραγματοποίθςθσ κεφαλαιακοφ
κζρδουσ. Η ςυρρίκνωςθ τθσ προςφοράσ των νζων πλοίων με τθν επιτάχυνςθ τθσ
διάλυςθσ ςκαφϊν μεγάλθσ θλικίασ και μθ ανταγωνιςτικϊν μονάδων, ςε ςυνδυαςμό
με το μειωμζνο ρυκμό αφξθςθσ νζων παραγγελιϊν, κα επιφζρει, εκ των πραγμάτων,
το νζο ςθμείο ιςορροπίασ ςτθ ναυλαγορά.
Ωςτόςο, θ αναγκαία αναδιάρκρωςθ του ελλθνικοφ χρζουσ επζφερε ουςιαςτικά ζνα
τόςο μεγάλο πλιγμα ςτθν κεφαλαιακι βάςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν, που δεν κα
μποροφςε να επουλωκεί αποκλειςτικά με χριςθ ιδίων μζςων. Αναπόφευκτα, οι
τράπεηεσ αναγκάςτθκαν να προβοφν ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ προςαρμογζσ για να
αμβλφνουν τισ κεφαλαιακζσ τουσ ανάγκεσ και να ςτακεροποιιςουν τισ πθγζσ και
τουσ όρουσ άντλθςθσ ρευςτότθτασ.
Αναλυτικότερα, θ βακιά φφεςθ και θ αβεβαιότθτα επζφεραν επιπρόςκετα
κεφαλαιακά πλιγματα και αποςτζρθςαν το πιςτωτικό ςφςτθμα από πολφτιμθ
ρευςτότθτα. Η υποςτιριξθ από τθν ΕΚΤ ιταν ςθμαντικι, αλλά δεν ιταν δυνατό να
υποκαταςτιςει λειτουργικά ςτακερζσ και μακροχρόνιεσ πθγζσ ρευςτότθτασ, ενϊ
ςυγκυριακζσ εξελίξεισ, όπωσ κρίςεισ πανικοφ ςτθν κατακετικι ςυμπεριφορά και
μετάπτωςθ από τον απευκείασ δανειςμό τθσ ΕΚΤ ςτο ELA, αφξθςαν το κόςτοσ
πρόςβαςθσ και τθ ςυνολικι προσ αξιοποίθςθ ρευςτότθτα. Συνολικά, οι κατακζςεισ
άγγιξαν το χαμθλότερό τουσ ςθμείο τον Ιοφνιο του 2012, ςθμειϊνοντασ μείωςθ, ςε
ςχζςθ με το 2009, μεγαλφτερθ από €100 δισ (ιςοδφναμθ με πτϊςθ 40%). Ζκτοτε
ζχουν ανακάμψει κατά ςχεδόν €13 δισ.
Ωσ εκ τοφτου, το Πρόγραμμα οικονομικισ ςτιριξθσ τθσ χϊρασ και οι ςχετικζσ
δανειακζσ ςυμβάςεισ με τουσ εταίρουσ μασ, τθν ΕΕ και το ΔΝΤ, προζβλεπαν τθ
δζςμευςθ απαραίτθτων κονδυλίων, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ
ανακεφαλαιοποίθςθ, ςε ςυνδυαςμό με κεφάλαια του ιδιωτικοφ τομζα. Η
διαδικαςία αυτι πρόκειται να ολοκλθρωκεί ςφντομα, δθμιουργϊντασ υγιι
αφετθρία επανεκκίνθςθσ για το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα.
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Παράλλθλα, θ ανάκαμψθ των κατακζςεων τα τελευταία 3 τρίμθνα (με κάποιεσ
ενδείξεισ κόπωςθσ, όμωσ, τθν περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, που ςυμπίπτει με τθν
εκδιλωςθ τθσ κρίςθσ ςτθν Κφπρο), ςε ςυνδυαςμό με τθν αποκατάςταςθ τθσ
πρόςβαςθσ ςτον απευκείασ δανειςμό από τθν ΕΚΤ, αποτελοφν ςαφείσ ενδείξεισ
βελτίωςθσ του κλίματοσ και των ευνοϊκϊν επιδράςεων από τθ μείωςθ τθσ
αβεβαιότθτασ και τθσ ομαλισ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ. Επίςθσ, ςθμαντικι
είναι θ πρόοδοσ ςε όρουσ αναδιάρκρωςθσ, τόςο ςτο ςκζλοσ του κόςτουσ με
εξορκολογιςμό των λειτουργικϊν δαπανϊν και
εκμετάλλευςθσ δυνθτικϊν
ςυνεργειϊν όςο και ςτο ςκζλοσ πϊλθςθσ οριςμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων που
δεν ςχετίηονται με οργανικζσ δραςτθριότθτεσ. Η ολοκλιρωςθ τθσ
ανακεφαλαιοποίθςθσ, κακϊσ και θ ςτακεροποίθςθ και ςταδιακι ανάκαμψθ τθσ
κατακετικισ βάςθσ, κα αποτελζςουν και το ςθμείο επανεκκίνθςθσ του τραπεηικοφ
ςυςτιματοσ ςε ζνα χρονικό ςθμείο, που θ ςυνειςφορά τουσ κα είναι καίρια για τθν
ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ.
Κατά τθ γνϊμθ μου, είναι πρόδθλο ότι θ ζνταςθ αλλά, κυρίωσ, ο ςυνδυαςμόσ των
προαναφερόμενων προκλιςεων κακιςτοφν τθν τρζχουςα ςυγκυρία εξαιρετικά
απαιτθτικι. Ζχοντασ όμωσ τθν ευκαιρία να βιϊςω, από νευραλγικζσ κζςεισ ςτο
χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, προθγοφμενεσ κρίςεισ ςτο ναυτιλιακό κλάδο, κακϊσ
και περιόδουσ ςθμαντικϊν επιχειρθματικϊν προςαρμογϊν και αναδιαρκρϊςεων ςε
άλλουσ τομείσ τθσ οικονομίασ μασ, γνωρίηω καλά ότι κάκε φάςθ προςαρμογισ, όςο
επϊδυνθ και να είναι, ζχει μία φυςικι πορεία εξζλιξθσ, που το τζλοσ τθσ ςθμαίνει
και νζα αφετθρία. Αναμφιςβιτθτα, θ πρόκλθςθ ανάταξθσ και επαναπροςδιοριςμοφ
ενόσ βιϊςιμου οικονομικοφ υποδείγματοσ ανάπτυξθσ μιασ ολόκλθρθσ οικονομίασ
ςυνιςτά ακόμθ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ.
Στο νζο περιβάλλον, θ αιχμι του δόρατοσ για ανάπτυξθ κα είναι παραγωγικοί
κλάδοι με υψθλό ςυντελεςτι εξωςτρζφειασ, όπωσ θ ναυτιλία, οι εξαγωγικζσ
επιχειριςεισ, ο τουριςμόσ αλλά και το πιςτωτικό ςφςτθμα μετά τθν επιτυχι
διείςδυςι του ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ. Όλοι αυτοί οι τομείσ κα πρζπει να ςτθριχκοφν
πολυεπίπεδα. Και ςε ό,τι αφορά ςτθν Εκνικι Τράπεηα αυτό κα πράξει. Η Εκνικι
Τράπεηα που υπιρξε θ πρϊτθ ελλθνικι Τράπεηα που χρθματοδότθςε τθ ναυτιλία,
με ςυνολικό, ςιμερα, ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο περίπου 1,7 δισ ευρϊ, είναι και κα
παραμείνει κεματοφφλακασ τθσ ιςχυρισ παρουςίασ τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ ςτο
παγκόςμιο γίγνεςκαι.
Οι ικανότθτεσ, θ διορατικότθτα, οι αντοχζσ και θ προςαρμοςτικότθτα όλων
δοκιμάηονται από τισ πολλαπλζσ διαςτάςεισ τθσ κρίςθσ: δθμοςιονομικι,
μακροοικονομικι, χρθματοπιςτωτικι. Αλλά ςυνικωσ θ ζκταςθ των
αναδιαρκρϊςεων και των προςαρμογϊν που ςυνοδεφουν ςυνδυαςμζνεσ κρίςεισ
αντίςτοιχθσ κλίμακασ δθμιουργοφν και μεγάλεσ ευκαιρίεσ.
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Είναι χαρακτθριςτικι θ ταχεία επανεκτίμθςθ από τισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ όπωσ αποτυπϊνεται λ.χ. ςτα ελλθνικά ομόλογα, ι ςτισ χρθματιςτθριακζσ
αποτιμιςεισ- των ςθμαντικά βελτιωμζνων προοπτικϊν τθσ χϊρασ, μετά από ζνα
επαρκζσ χρονικό διάςτθμα αξιόπιςτθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ και επίτευξθσ
των ονομαςτικϊν ςτόχων, ςε ςυνδυαςμό με ζναν υψθλότερο βακμό αμοιβαίασ
κατανόθςθσ με τουσ εταίρουσ μασ. Προφανϊσ, οι προκλιςεισ είναι τεράςτιεσ, όμωσ,
βαςικοί παράμετροι του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ -με προεξάρχουςα τθ μείωςθ
τθσ αβεβαιότθτασ- ζχουν μεταβλθκεί ςθμαντικά προσ το καλφτερο. Το ελλθνικό
τραπεηικό ςφςτθμα κα είναι εκεί να ςυνεπικουριςει τθν υγιι επιχειρθματικότθτα,
ζχοντασ επουλϊςει τισ πλθγζσ που άφθςε θ κρίςθ.
Επωμιηόμενοσ τθν ευκφνθ να θγοφμαι ςε αυτι τθ δφςκολθ περίοδο του πιο
ιςτορικοφ τραπεηικοφ ιδρφματοσ τθσ χϊρασ, με επίγνωςθ των δυςκολιϊν και των
προκλιςεων, μπορϊ να εκφράςω τθν πεποίκθςθ ότι και θ τρζχουςα οικονομικι
κρίςθ, όςο ζντονθ και πολυεπίπεδθ είναι, δεν μπορεί παρά να ζχει ωσ νομοτελειακι
κατάλθξθ τθ νζα εκκίνθςθ τθσ οικονομίασ και του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Η
αφετθρία κα αφορά πρωτίςτωσ το γνιςιο, δυναμικό και εξωςτρεφζσ τμιμα του
επιχειρθματικοφ τομζα. Ο κλάδοσ τθσ ναυτιλίασ ζχει κατ’ επανάλθψθ αποδείξει ότι
ςυνεχίηει να αποτελεί κεντρικό δομικό ςυςτατικό του νζου οικονομικοφ
υποδείγματοσ, ςτο οποίο κα βαςιςτεί θ ανάκαμψθ τθσ χϊρασ. Πιςτεφω ακράδαντα
ότι οι υγιείσ δυνάμεισ τθσ οικονομίασ κα βρουν τελικά το δρόμο τουσ και όλοι
πρζπει να ςυνεργαςτοφμε, ϊςτε αυτό να γίνει το ταχφτερο δυνατό.
Η μεγάλθ πρόκλθςθ για τθ ςτακεροποίθςθ και τθ βιϊςιμθ ανάταξθ τθσ οικονομίασ-με το ναυτιλιακό τομζα να διαδραματίηει πάλι πρωταγωνιςτικό ρόλο - είναι εδϊ
και το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα κα είναι παρόν ςε αυτι τθν κρίςιμθ, αλλά και
ελπιδοφόρα, ςυγκυρία.
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