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Οι πρώιμεσ ενδείξεισ βελτίωςθσ του οικονομικοφ κλίματοσ
μετατρζπονται ςταδιακά ςε οικονομικό αποτζλεςμα, αλλά οι
προκλιςεισ παραμζνουν ςθμαντικζσ.
Θζλω να ςασ ευχαριςτιςω για τθν παρουςία ςασ, αλλά και για τθν ευκαιρία να
διατυπϊςω τισ απόψεισ μου για τθν ελλθνικι οικονομία, τθ ναυτιλία και τθν Εκνικι
Σράπεηα, ειδικά τϊρα, ςε μια περίοδο καμπισ για τθν ελλθνικι οικονομία, που κα
πρζπει να εξαςφαλίςει τισ προχποκζςεισ για τον τερματιςμό τθσ πιο βακιάσ
μεταπολεμικισ φφεςθσ. Οι προκλιςεισ είναι τεράςτιεσ, όπωσ και το πλιγμα, που
επζφερε θ κρίςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία και, κατ’ επζκταςθ, ςτθν κοινωνία, και
που κα πρζπει να επουλωκεί τα επόμενα χρόνια. Ωςτόςο, για πρϊτθ φορά, μετά το
ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ αρχίηουν να διαμορφϊνονται κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για
ςταδιακι οικονομικι ανάκαμψθ. Σα επόμενα τρίμθνα κα είναι κρίςιμα για τθν
παγίωςθ και επαφξθςθ τθσ τρζχουςασ δυναμικισ, ειδικά αν ςυνοδευτοφν, από:
1. Επίτευξθ πρωτογενοφσ πλεονάςματοσ, και
2. υγκεκριμζνεσ επικουρικζσ αποφάςεισ ςε επίπεδο ευρωηϊνθσ, για τθ
μακροχρόνια βιωςιμότθτα του ελλθνικοφ δθμόςιου χρζουσ, αλλά και ενεργότερθ
αναπτυξιακι ςτιριξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Εξίςου, όμωσ, κρίςιμο είναι να διαφυλαχκοφν οι προχποκζςεισ και αναγκαίεσ
ςυνκικεσ, ϊςτε να μετουςιωκοφν ςε κετικι ενζργεια οι κυςίεσ του ελλθνικοφ λαοφ.
Και ςε αυτι τθ λογικι δεν πρζπει να υπάρχουν υπαναχωριςεισ ι κοντόφκαλμεσ
τοποκετιςεισ: ςε οποιοδιποτε επίπεδο, κάτω από οποιαδιποτε αφετθρία. Και ςε
ό,τι αφορά ςτο «επιχειρείν», θ ςυςτράτευςθ πρζπει να μασ αφορά όλουσ.
Ακόμα και όταν οι αποφάςεισ μασ υπακοφουν ςτθ λογικι των αρικμϊν πρζπει, με
αίςκθμα ευκφνθσ, να λαμβάνεται υπόψθ και ο αντίκτυποσ ςτο ψυχολογικό κλίμα,
με τισ ερμθνείεσ ι παρερμθνείεσ, που επζρχονται από κάκε επιχειρθματικι κίνθςθ.
Τα επιτεφγματα ςε όρουσ οικονομικισ προςαρμογισ είναι αξιόλογα, αλλά μεγάλο
είναι και το κοινωνικό τίμθμα.
Κρίςιμοι μακροοικονομικοί δείκτεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ χϊρασ, από τουσ
εταίρουσ και τισ αγορζσ, παρουςιάηουν ςτακερι βελτίωςθ, ςυνειςφζροντασ ςτθν
ανάκτθςθ αξιοπιςτίασ για τισ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Η βελτίωςθ
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αυτι, όμωσ, δεν επαρκεί για να μετριάςει το μεγάλο ακόμθ κοινωνικό κόςτοσ από
τθν κρίςθ, τουλάχιςτον μζχρι θ διαφαινόμενθ ςτακεροποίθςθ μετουςιωκεί ςε
διατθριςιμθ δυναμικι οικονομικισ ανάκαμψθσ.
Σα επιτεφγματα τθσ χϊρασ μασ ςε όρουσ μακροοικονομικισ προςαρμογισ είναι
αξιοςθμείωτα:
ωρευτικι βελτίωςθ του πρωτογενοφσ ελλείμματοσ τθσ τάξθσ των €25 δις. ι
10,5% του ΑΕΠ μζςα ςε μια τετραετία: θ μεγαλφτερθ και ταχφτερθ που ζχει
ςθμειωκεί ποτζ ςε χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Αναςτροφι ςυςςωρευμζνων ανιςορροπιϊν ςτθν εξωτερικι κζςθ τθσ χϊρασ –
εκτιμϊμενθ ςυρρίκνωςθ του ελλείμματοσ ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν
κατά 14 περίπου ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΠ— που αντανακλά, μεταξφ
άλλων, και τθν επιταχυνόμενθ κάμψθ του μοναδιαίου κόςτουσ εργαςίασ,
βελτιϊνοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ. Ήδθ από το 2012, θ αξία
των εξαγωγϊν, αγακϊν και υπθρεςιϊν, εκτόσ καυςίμων, υπερβαίνει τθν αξία
των αντίςτοιχων ειςαγωγϊν. Προφανϊσ, οι ανάγκεσ εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ
τθσ οικονομίασ ςυρρικνϊνονται αντιςτοίχωσ.
Παρά τισ κακυςτεριςεισ, αξιοςθμείωτθ πρόοδοσ ζχει ςθμειωκεί ςτισ διαρκρωτικζσ
μεταρρυκμίςεισ: αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ, μείωςθ κόςτουσ ςυςτιματοσ υγείασ
(κυρίωσ φαρμάκων και αναλωςίμων), διαφάνεια και εξορκολογιςμόσ κόςτουσ
λοιπϊν δθμοςίων προμθκειϊν, κεςμικοί παράμετροι του επενδυτικοφ
περιβάλλοντοσ, άνοιγμα αγορϊν και επαγγελμάτων. Ωςτόςο, αρκετζσ είναι οι
εκκρεμότθτεσ, ενϊ θ πολυετισ φφεςθ ςυνεχίηει να δοκιμάηει τθν
αποτελεςματικότθτα και να κακυςτερεί τισ αναπτυξιακζσ ςυνζργειεσ.
Η προςπάκεια, για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του προγράμματοσ και να
επιταχυνκεί θ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ, μζςα ςε εξαιρετικά αντίξοεσ ςυνκικεσ
και με δυςκεϊρθτο ιδθ το κοινωνικό κόςτοσ, τείνει να εξαλείψει και το
ςθμαντικότερο «ζλλειμμα» τθσ χϊρασ μασ – τθσ αποκαταςτάςεωσ του κεςμικοφ
περιβάλλοντοσ και τθσ αξιοπιςτίασ.
Σο όφελοσ από τον περιοριςμό τθσ αβεβαιότθτασ είχε αρχίςει να φαίνεται ςε
χρθματοοικονομικζσ αποτιμιςεισ (ςυρρίκνωςθ του επιτοκιακοφ περικωρίου των
ελλθνικϊν κρατικϊν 10-ετϊν ομολόγων, ζναντι των γερμανικϊν, ςε χαμθλό
τριετίασ και αφξθςθ χρθματιςτθριακϊν αποτιμιςεων κατά 83%, ςυγκριτικά με το
μζςο επίπεδο του Ιουνίου του 2012). Επίςθσ, θ πτωτικι τάςθ των κατακζςεων
ζχει αναςτραφεί από το δεφτερο εξάμθνο του 2012. Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ
τεςςάρων ςυνεχόμενων αξιολογιςεων από τθν τρόικα, τουσ τελευταίουσ 10
μινεσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αρχικι ςυμφωνία για παροχι περαιτζρω βοικειασ
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για τθ βιωςιμότθτα του χρζουσ, [ςτα τζλθ του 2012], υπογραμμίηουν τθν
προςιλωςθ τθσ χϊρασ ςτισ δεςμεφςεισ τθσ, κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ από τουσ
εταίρουσ τισ προςπάκειασ και των κυςιϊν.
Αναφορικά με το κζμα βιωςιμότθτασ του χρζουσ, κζλω να τονίςω ότι λαμβάνοντασ υπόψθ τθν περίπου τριπλάςια διάρκεια του ελλθνικοφ δθμοςίου
χρζουσ, ςυγκριτικά με το μζςο όρο τθσ ευρωηϊνθσ, κακϊσ και το ευνοϊκό κόςτοσ
δανειςμοφ (χαμθλότερο του 3% το 2013, ςε επίπεδο ςυγκρίςιμο με χϊρεσ του
πυρινα τθσ ευρωηϊνθσ), θ κατάςταςθ είναι ιδθ πολφ πιο ευνοϊκι από ό,τι
δείχνουν τα ςυνολικά ςτοιχεία για το χρζοσ.
Με ςχετικά μετριοπακείσ υποκζςεισ για το προεξοφλθτικό επιτόκιο, θ παροφςα
αξία του ελλθνικοφ δθμοςίου χρζουσ κα είναι, ςε λίγα χρόνια, χαμθλότερθ από
τθσ Ιταλίασ, ειδικά αν λάβουμε ακόμθ ευνοϊκότερουσ όρουσ αποπλθρωμισ, και
ςυνεκτιμιςουμε τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ τμιματοσ των κεφαλαίων, που ζχουν
διατεκεί για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των ελλθνικϊν τραπεηϊν.
Αναφορικά με τθν παραγωγικι δραςτθριότθτα, διαπιςτϊνω ότι εξωςτρεφείσ
τομείσ τθσ μεταποιθτικισ βιομθχανίασ, όπωσ οι κλάδοι τροφίμων, ποτϊν,
πετρελαϊκϊν προϊόντων και διφλιςθσ, φαρμάκων, χθμικϊν, εμφανίηουν ςαφείσ
τάςεισ ανάκαμψθσ ςτο 7μθνο του 2013, που ςθμαίνει τον τερματιςμό ενόσ
πολυετοφσ κφκλου ςυρρίκνωςθσ τθσ ελλθνικισ μεταποιθτικισ παραγωγισ. Ο
πρόδρομοσ δείκτθσ ΡΜΙ, για τθν ελλθνικι μεταποίθςθ, βρζκθκε τον Αφγουςτο
ςτο υψθλότερο επίπεδο (48,7) από το Δεκζμβριο του 2009.
Σα πολλαπλά οφζλθ από τον ενάρετο κφκλο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ
πλιρουσ δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ και ολοκλιρωςθσ των αναγκαίων
διαρκρωτικϊν μεταβολϊν, ςε ςυνδυαςμό με τισ αναδιαρκρϊςεισ του ιδιωτικοφ
τομζα, είναι πικανό να υποεκτιμοφνται. Σο 2ο και το 3ο τρίμθνο του 2013, ο
τουριςτικόσ τομζασ ςτιριξε τθν οικονομικι δραςτθριότθτα παρά τθν ιςχυρι
δθμοςιονομικι πίεςθ. Παράλλθλα, θ βελτίωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ και θ
αργι, αλλά επιταχυνόμενθ, ροι ρευςτότθτασ προσ τθν οικονομία (μζςω
εξόφλθςθσ οφειλϊν του Δθμοςίου, πόρων του ΕΠΑ κακϊσ και επιλεκτικισ
ομαλοποίθςθσ των πιςτωτικϊν ροϊν προσ ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ) οδιγθςαν
ςε ςτακεροποίθςθ, ςε τριμθνιαία βάςθ του ΑΕΠ. Αυτό ςυνζβθ μετά από 14
ςυνεχι τρίμθνα ζντονθσ ςυρρίκνωςισ του. Επερχόμενεσ αναβακμίςεισ τθσ
πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ τθσ χϊρασ αναμζνεται να τροφοδοτιςουν ζναν
ενάρετο κφκλο βελτίωςθσ των χρθματοοικονομικϊν αποτιμιςεων και να
βελτιϊςουν τισ προχποκζςεισ πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ και του ιδιωτικοφ τομζα.
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Είναι βακιά μου πεποίκθςθ ότι οι δυνάμεισ, που κα κζςουν τθν οικονομία ςε
ιςχυρι αναπτυξιακι τροχιά, αμβλφνοντασ τισ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ
και υποςτθρίηοντασ τθ βιωςιμότθτα τθσ μακροχρόνιασ δυναμικισ του χρζουσ,
ενυπάρχουν ςτθν οικονομία. Η κινθτοποίθςι τουσ υπό τισ κατάλλθλεσ
προχποκζςεισ – ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ προςζλκυςθσ επενδυτικϊν
κεφαλαίων από το εξωτερικό -- κα μποροφςε να προκαλζςει κετικζσ εκπλιξεισ.
Τρεισ είναι οι βραχυπρόκεςμεσ και μεςοπρόκεςμεσ προκλιςεισ.
Πρώτον: Η χϊρα να ςυνεχίςει να εκπλθρϊνει τισ βαςικζσ τθσ δεςμεφςεισ,
αυξάνοντασ τθν αξιοπιςτία τθσ και μεταφζροντασ τθν ευκφνθ επίλυςθσ των όποιων
εκκρεμοτιτων ςτουσ εταίρουσ.
Δεφτερον: Η εξυγίανςθ τθσ οικονομίασ, και θ μετατροπι τθσ εξυγίανςθσ ςε βιϊςιμθ
αναπτυξιακι δυναμικι, παραμζνει πρωτίςτωσ εκνικι υπόκεςθ.
Κατά τθ γνϊμθ μου, είναι πολφ πιο κρίςιμο και ςθμαντικό να ολοκλθρϊςουμε
ζγκαιρα -- τουλάχιςτο ςτθ ςυνείδθςι μασ και εν ςυνεχεία ςτον εκνικό μασ διάλογο - το δικό μασ «Μνθμόνιο». Ζνα Μνθμόνιο αξιοπιςτίασ, ςτακερότθτασ,
ανταγωνιςτικότθτασ και διαρκοφσ, μζςω των γενεϊν, αλλθλεγγφθσ που κα
αντικαταςτιςει τισ τεχνοκρατικζσ «εντολζσ». Η εφαρμογι τουσ τείνει εκ των
πραγμάτων να ολοκλθρωκεί. Πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι θ τελικι
λογοδοςία απευκφνεται τελικά, όχι ςτουσ δανειςτζσ μασ, αλλά ςτθν κοινωνία, ςτουσ
εαυτοφσ μασ, ςτα παιδιά μασ. Οι εφκολεσ λφςεισ του παρελκόντοσ και θ επίκλθςθ
απρόςωπων εχκρϊν ι ςωτιρων από το εξωτερικό δεν υπάρχουν. Σο τίμθμα
αποκατάςταςθσ τθσ μακροοικονομικισ ιςορροπίασ και αξιοπιςτίασ είναι πολφ
υψθλό και δεν υπάρχουν περικϊρια για παλινδρομιςεισ ι διςταγμοφσ.
Τρίτον: Η εναπομζνουςα προςπάκεια και οι προκλιςεισ τθσ τελευταίασ φάςθσ για
τθν ολοκλιρωςθ τθσ μακροοικονομικισ προςαρμογισ δεν είναι αμελθτζεσ.
Η δθμοςιονομικι προςαρμογι βαςίςτθκε ςτθν εφαρμογι πρωτόγνωρων μζτρων, με
το βάροσ να είναι δυςανάλογα μεγάλο για τμιμα του πλθκυςμοφ. Αυτό το μείγμα
πολιτικισ πρζπει να δϊςει ςταδιακά τθ κζςθ του ςε μια μακρόπνοθ, διατθριςιμθ
και δίκαιθ ςτρατθγικι δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ.
Σο φορολογικό ςφςτθμα εκτόσ από αποτελεςματικό πρζπει να είναι και
ανταγωνιςτικό, ϊςτε να αντιμετωπίςει -- ειδικά ςτο ςκζλοσ των επιχειριςεωντισ γειτονικζσ χϊρεσ αλλά και χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ.
Η ςθμαντικι πρόοδοσ ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ κόςτουσ –ιδίωσ
εργαςιακοφ –πρζπει να ςυμπλθρωκεί από πιο ολοκλθρωμζνθ εκνικι ςτρατθγικι
ανταγωνιςτικότθτασ. Η όξυνςθ του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ και θ παρατεταμζνθ
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εςωτερικι κρίςθ ςυνεχίηουν να αςκοφν πιζςεισ ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ.
υρρίκνωςθ ηιτθςθσ, ςτενότθτα ταμειακϊν ροϊν, ςυςταλτικζσ πιςτωτικζσ
ςυνκικεσ, διεκνισ οικονομικι επιβράδυνςθ κζτουν ςε δοκιμαςία ακόμθ και
διαρκρωτικά υγιείσ επιχειριςεισ. Ωσ εκ τοφτου, θ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου
ελκυςτικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, που να διζπεται από νομοκετικι
ςτακερότθτα, άρςθ ςτρεβλϊςεων, εμποδίων και κρατικϊν παρεμβάςεων
αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ, ϊςτε οι επϊδυνεσ επιχειρθματικζσ
αναδιαρκρϊςεισ και οι προςπάκειεσ για εξωςτρζφεια να μθν αποδειχκοφν
μάταιεσ.
Εκτόσ από αιτιματα και κριτικι για αδυναμίεσ των κρατικϊν πολιτικϊν, οι ίδιεσ
οι επιχειριςεισ πρζπει να κινθκοφν με αίςκθμα εκνικοφ κακικοντοσ,
χαράςςοντασ ςτρατθγικζσ με κατάλλθλθ ςτάκμιςθ των ευκαιριϊν και των
προκλιςεων, προχωρϊντασ ςε αυξιςεισ κεφαλαίου, ςυγχωνεφςεισ, ουςιαςτικά
ςχζδια αναδιάρκρωςθσ.
Διαπιςτϊνω με ικανοποίθςθ, ότι κάποιεσ υγιείσ, δθμιουργικζσ και εξωςτρεφείσ
δυνάμεισ τθσ οικονομίασ ζχουν αρχίςει να αναδεικνφονται. Παράλλθλα, το
αυξθμζνο και πολυδιάςτατο ενδιαφζρον ξζνων για επενδφςεισ προσ τον ιδιωτικό
τομζα τθσ οικονομίασ -- εκτόσ από το δζλεαρ των πολφ χαμθλϊν αποτιμιςεων -αποτυπϊνει ςταδιακά τθ κετικι επανεκτίμθςθ των προοπτικϊν τθσ οικονομίασ.
Η ψιφοσ εμπιςτοςφνθσ προσ τθν οικονομία και τισ προοπτικζσ τθσ, κακϊσ και θ
επανεκκίνθςι τθσ, κα κινθτοποιιςουν μια κρίςιμθ μάηα επενδυτικϊν κεφαλαίων
από το εςωτερικό και το εξωτερικό, που κα μεταςχθματίςουν το αναπτυξιακό
υπόδειγμα τθσ οικονομίασ ςε περιςςότερο παραγωγικό και λιγότερο καταναλωτικό.

Ελλθνικόσ Τραπεηικόσ Κλάδοσ και Εκνικι Τράπεηα
Ο τραπεηικόσ κλάδοσ και θ Εκνικι Σράπεηα, ςυγκεκριμζνα, δεν κα ιταν δυνατό να
μείνουν αλϊβθτοι από τισ προκλιςεισ και τουσ κλυδωνιςμοφσ τθσ κρίςθσ. Μζςα ςε
εξαιρετικά δυςμενείσ ςυνκικεσ, ςυνεπικοφρθςαν τισ προςπάκειεσ του ελλθνικοφ
Δθμοςίου για δθμοςιονομικι βιωςιμότθτα.
Κυρίωσ, όμωσ, και παρά τουσ προφανείσ περιοριςμοφσ, δεν ζπαψαν να ςτθρίηουν
τουσ πελάτεσ τουσ, διατθρϊντασ ανοικτζσ πιςτωτικζσ γραμμζσ και διευκολφνοντασ
τθν εξυπθρζτθςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων μεγάλου αρικμοφ πελατϊν, οι
οποίοι, παρά τισ καλζσ τουσ προκζςεισ, δοκιμάςτθκαν δυςανάλογα. Είναι
χαρακτθριςτικό ότι θ απομόχλευςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία (20% κατά μζςο όρο
ςυγκριτικά με το 2007) είναι ςθμαντικά μικρότερθ, ςε ςχζςθ με χϊρεσ που
εφαρμόηουν προγράμματα δθμοςιονομικισ ι χρθματοπιςτωτικισ εξυγίανςθσ
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(Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ιςπανία). Σο γεγονόσ αυτό αντανακλά τισ ςυντθρθτικότερεσ
πολιτικζσ χορθγιςεων των ελλθνικϊν τραπεηϊν, με κετικι επίδραςθ ςτθν ποιότθτα
του χαρτοφυλακίου, κακϊσ και ςτθν εςτίαςθ ςτο relationship και όχι ςτο
transactional banking.
Σο ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα απϊλεςε περίπου €100 δις. ιδιωτικϊν κατακζςεων,
από τα μζςα του 2009 ζωσ και τον Ιοφνιο του 2012, ενϊ παρά τθν ανάκαμψθ από τα
μζςα του 2012, θ κακαρι απϊλεια υπερβαίνει τα €90 δις. για το ςφςτθμα. Η
διεφρυνςθ τθσ κατακετικισ βάςθσ και θ αποκατάςταςθ τθσ αποδοχισ, από τθν ΕΚΣ,
των υφιςτάμενων τίτλων προσ ενεχυρίαςθ με καλφτερουσ όρουσ, επζτρεψαν τον
περιοριςμό τθσ εξάρτθςθσ από το Ευρωςφςτθμα και τθ μείωςθ του κόςτουσ
χρθματοδότθςθσ για τισ τράπεηεσ, ιδθ από τα τζλθ του 2012.
Σο 2013 ιταν ζτοσ «ςτακμόσ» για το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα, κακϊσ
πραγματοποιικθκαν ςυγχωνεφςεισ και εξαγορζσ αλλά και ανακεφαλαιοποίθςθ των
ςυςτθμικϊν τραπεηϊν από το ΣΧ, με ςυμμετοχι ιδιωτϊν επενδυτϊν ςτισ 3 από τισ
4 τράπεηεσ, οι οποίεσ και κατ’ ουςίαν διατθροφν τον ιδιωτικό τουσ χαρακτιρα. Ζτςι,
κωρακίηεται το τραπεηικό ςφςτθμα και προετοιμάηεται να ςτθρίξει πιο ενεργά τθ
ςτακεροποίθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάκαμψθ τθσ
υγιοφσ ηιτθςθσ για πιςτϊςεισ.
Η εξομάλυνςθ των ςυνκθκϊν δίνει ιδιαίτερα ενκαρρυντικζσ ενδείξεισ για τθ
μελλοντικι πορεία των εργαςιϊν του Ομίλου τθσ Εκνικισ Σράπεηασ. Με βάςθ τα πιο
πρόςφατα ςτοιχεία εξαμινου 2013, θ Σράπεηα πζτυχε κετικι κερδοφορία,
βαςιςμζνθ ςτα λειτουργικά αποτελζςματα για τρίτο ςυνεχόμενο τρίμθνο. Ιδιαίτερα
ενκαρρυντικό είναι το γεγονόσ ότι τα λειτουργικά κζρδθ του δεφτερου τριμινου του
2013 υπερκάλυψαν τισ προβλζψεισ, για πρϊτθ φορά, μετά από εννζα τρίμθνα,
λόγω τθσ βελτίωςθσ των εςόδων και τθσ ςυνεχιηόμενθσ ςυγκράτθςθσ του κόςτουσ.
Όςον αφορά ςτον εξορκολογιςμό του κόςτουσ, θ Εκνικι ζχει επιτφχει ςωρευτικι
μείωςθ των εγχϊριων λειτουργικϊν δαπανϊν κατά 23% τθν τελευταία τριετία. Οι
εγχϊριεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ κα ςθμειϊςουν περαιτζρω πτϊςθ από το δεφτερο
εξάμθνο του 2013.
Ζνα ακόμα ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ Εκνικισ Σράπεηασ είναι ότι το
χαρτοφυλάκιό τθσ άρχιςε να παράγει λιγότερεσ νζεσ επιςφάλειεσ από τθν υπόλοιπθ
αγορά, λόγω τθσ ςυνκζςεϊσ του (ςτεγαςτικά και εταιρικά), κακϊσ και λόγω τθσ
γεωγραφικισ του διαςποράσ.
Η Σράπεηα παρακολουκεί επιςταμζνα τισ επιςφάλειεσ τθσ, που ςε περιβάλλον
απομόχλευςθσ, όπωσ θ παροφςα ςυγκυρία, καταγράφουν αυξθτικι –αλλά ςαφϊσ
θπιότερθ – πορεία. Σα πορίςματα τθσ διαγνωςτικισ μελζτθσ τθσ BlackRock
πιςτεφουμε ότι κα επικυρϊςουν τισ εκτιμιςεισ μασ.
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Όςον αφορά τθ ρευςτότθτα, μετά τισ αςφυκτικζσ ςυνκικεσ που βίωςε ο τραπεηικόσ
κλάδοσ, θ κατάςταςθ φαίνεται να ομαλοποιείται ςθμαντικά το πρϊτο εξάμθνο του
2013 λόγω:
τθσ αφξθςθσ των κατακζςεων του Ομίλου κατά 10% από το χαμθλό επίπεδο του
Ιουνίου 2012,
τθσ απομόχλευςθσ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου ςτθν Ελλάδα και τισ χϊρεσ τθσ
ΝΑ Ευρϊπθσ, λόγω των υφεςιακϊν ςυνκθκϊν και τθσ ςυνεχιηόμενθσ πτϊςθσ τθσ
ηιτθςθσ,
τθσ μείωςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ από το Ευρωςφςτθμα, που για τον Όμιλο
αντιςτοιχεί ςε €5,4 δις. από τθν αρχι του ζτουσ και €9,2 δις. ςε ετιςια βάςθ,
τθσ παράλλθλθσ μείωςθσ τθσ ζκκεςθσ ςτον ELA ςε λιγότερο από €1 δις. τον
Αφγουςτο 2013, ςε ςφγκριςθ με €33 δις. πριν από ζνα χρόνο. Σο γεγονόσ αυτό
είναι αξιοςθμείωτο, κακϊσ μειϊνει ςθμαντικά το κόςτοσ χρθματοδότθςθσ, που
επιβαρφνει τθ λειτουργικι κερδοφορία.
Οι παραπάνω παράγοντεσ είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ του δείκτθ δανείων
προσ κατακζςεισ ςτο 90% ςτθν εγχϊρια αγορά, που ςθμαίνει ότι, μετά από αρκετά
χρόνια, οι χορθγιςεισ χρθματοδοτοφνται πλιρωσ από τισ κατακζςεισ τθσ Σράπεηασ.
Παράλλθλα, μζςω τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ, το Core Tier I τθσ Εκνικισ Σράπεηασ
αποκαταςτάκθκε ςτο 9,2%.
το επόμενο διάςτθμα, θ Σράπεηα ςτοχεφει να ενιςχφςει περαιτζρω τθν
κεφαλαιακι τθσ βάςθ, ϊςτε να υπάρχει μεγαλφτερο περικϊριο από το κατϊτατο
όριο του 9%, που ζχει κεςπίςει θ Ευρωπαϊκι Σραπεηικι Αρχι (ΕΒΑ). Σο επόμενο
βιμα –και δικόσ μασ ςτόχοσ- είναι θ βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ των τραπεηϊν να
περάςει ςτθν πραγματικι οικονομία και, ιδιαίτερα, ςτουσ πιο παραγωγικοφσ και
εξωςτρεφείσ τθσ τομείσ.
θμειϊνουμε, βζβαια, ότι ο δείκτθσ μόχλευςθσ, που ιςχφει παγκοςμίωσ για τισ
ςυςτθμικζσ τράπεηεσ και υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ του Core Tier I κεφαλαίων προσ
το ςφνολο του ςτακμιςμζνου Ενεργθτικοφ, και ορίηεται ςτο 3%, για τθν ΕΣΕ
ανζρχεται ςτο 8,3%. Οι ενζργειεσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ αφοροφν κυρίωσ τθν
πϊλθςθ μθ ςτρατθγικϊν ςυμμετοχϊν του Ομίλου.

Ναυτιλιακόσ Κλάδοσ – Χρθματοδότθςθ και Προκλιςεισ
Η Εκνικι Σράπεηα κατζχει ιςχυρι κζςθ ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ ελλθνόκτθτθσ
ναυτιλίασ, με αδιάλειπτθ παρουςία εδϊ και μιςό αιϊνα. ιμερα, διακζτει
ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο, φψουσ €2 δις. περίπου, κακϊσ και ιςχυρό πελατολόγιο,
που διατθρεί μακροχρόνιεσ ςχζςεισ με τθν Σράπεηα και ςθμαντικι κατακετικι
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βάςθ. Η αμοιβαιότθτα μεταξφ τουσ ζχει κεμελιϊςει τθν εποικοδομθτικι
ςυνεργαςία, τόςο από πλευράσ Σράπεηασ όςο και από πλευράσ πελατϊν, κακϊσ και
τθ ςυνεχι ςτιριξθ επενδυτικϊν ςχεδίων ςτισ δφςκολεσ αγορζσ με ςωςτοφσ όρουσ
και προχποκζςεισ.
Η ςτιριξθ του ελλθνικοφ εφοπλιςμοφ αποτελεί διαχρονικά ςτρατθγικι μασ επιλογι,
για πολλοφσ λόγουσ:
Εξαςφαλίηει τθ ςυμμετοχι ςτθν ίδια τθν Σράπεηα και τουσ ανκρϊπουσ τθσ ςε μια
διεκνοποιθμζνθ αγορά.
υνειςφζρει κετικά ςτα αποτελζςματα τθσ Σράπεηασ.
Η ενίςχυςθ τθσ ναυτιλίασ δρα πολλαπλαςιαςτικά για τθν ελλθνικι οικονομία,
δεδομζνθσ τθσ ικανότθτάσ τθσ να δθμιουργεί ζςοδα και κζςεισ εργαςίασ για
ολόκλθρο το ναυτιλιακό cluster.
Σζλοσ, θ ελλθνόκτθτθ ναυτιλία κατζχει εξζχουςα κζςθ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ
επίπεδο, εξυπθρετϊντασ τισ καλάςςιεσ μεταφορζσ. Επίςθσ, ςυμβάλλει
κακοριςτικά ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και αναδιάταξθ τθσ παγκόςμιασ
παραγωγισ, καλφπτοντασ ταυτόχρονα βαςικζσ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ.
Η βιομθχανία τθσ ναυτιλίασ είναι μια εξωςτρεφϊσ προςανατολιςμζνθ οικονομικι
δραςτθριότθτα, με περιεχόμενο εκνικοφ αλλά και ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ. Η
ςτιριξθ, αν όχι θ ενίςχυςι τθσ, αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ, ϊςτε θ Ευρϊπθ να
ζχει αξιολογότατθ παρουςία ςτισ παγκόςμιεσ καλάςςιεσ μεταφορζσ.
Η διαςφάλιςθ του ρόλου τθσ ελλθνόκτθτθσ ναυτιλίασ, ωσ διεκνοφσ διαμετακομιςτι
αγακϊν (cross trader), προχποκζτει ότι οι ναυτιλιακζσ υπθρεςίεσ επιτελοφνται ςε
απολφτωσ ανταγωνιςτικι βάςθ, εξαλείφοντασ πρακτικζσ προτιμθςιακοφ
κακεςτϊτοσ και ακζμιτων διακρίςεων από το διεκνζσ εμπόριο.
Οι διαμορφωτζσ τθσ ναυτιλιακισ πολιτικισ -είτε ςε πανεκνικό, μζςω διεκνϊν
οργανιςμϊν, είτε ςε ευρωπαϊκό επίπεδο- κα πρζπει να φροντίηουν, ϊςτε θ
ναυτιλιακι επιχείρθςθ να παραμζνει εξόχωσ ανταγωνιςτικι, δεδομζνου ότι οι
ναυτιλιακζσ βιομθχανίεσ άλλων περιοχϊν τυγχάνουν, άμεςα ι ζμμεςα, ενίςχυςθσ.
Ο ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ ελλθνόκτθτθσ ναυτιλίασ, ςτον ευρωπαϊκό ςτόλο, πρζπει να
γίνει κατανοθτόσ από τα ευρωπαϊκά αρμόδια όργανα, και να προωκθκεί αναλόγωσ
μζςω μιασ κοινισ ευρωπαϊκισ πολιτικισ, που κα μπορζςει να αντιςτακμίςει τισ
επιπτϊςεισ από τισ προςτατευτικζσ πολιτικζσ άλλων περιοχϊν.
Η ευρωπαϊκι ναυτιλία, ςιμερα, αποτελείται από πλοία όλων των τφπων, ςυνολικισ
χωρθτικότθτασ 199 εκατ. τόνων με τθν ελλθνόκτθτθ ναυτιλία να ςυγκροτεί τα 2/3 εξ
αυτϊν.
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Πρόκειται για ζνα επιχειρθματικό μοντζλο λειτουργίασ, που προςωπικά
παρακολουκϊ ωσ ςτζλεχοσ τθσ Bank of America, τθσ Bank of Nova Scotia και τθσ
Εκνικισ Σράπεηασ τα τελευταία 36 χρόνια, ςε ζνα περιβάλλον ζντονθσ κυκλικότθτασ.
Σα αίτιά τθσ διαφοροποιοφνται ςε κάκε φάςθ του οικονομικοφ κφκλου, με
αποτζλεςμα ο κλάδοσ να χαρακτθρίηεται από ζντονεσ διακυμάνςεισ, τισ οποίεσ θ
πλειονότθτα τθσ ελλθνικισ εφοπλιςτικισ κοινότθτασ ζχει διαχειριςτεί με εξαιρετικι
επιτυχία. Ζχω γνωρίςει ανκρϊπουσ που ξεκίνθςαν με μιςό ι με ζνα πλοίο και
διαχειρίηονται τϊρα ςτόλουσ 30 ζωσ 80 πλοίων, αντιπροςωπεφοντασ χωρθτικότθτεσ
επιβλθτικοφ μεγζκουσ ςε όρουσ παγκόςμιου εμπορίου.
Η ελλθνικι εφοπλιςτικι κοινότθτα, μζςα από τθ μακρόχρονθ παρουςία τθσ ςτθ
κάλαςςα, διακζτει εμπεριςτατωμζνθ γνϊςθ και αδιαμφιςβιτθτθ εμπειρία. Επίςθσ,
διακρίνεται για τθν ταχφτθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων και τθν υλοποίθςι τουσ, ακόμα
και ςτισ πιο δφςκολεσ ςυνκικεσ μζςα ςτισ διάφορεσ δικαιοδοςίεσ, όπου
αναπτφςςονται οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Ο Ζλλθνασ εφοπλιςτισ
ξεπερνάει -ςτθν ουςία δθμιουργεί- τισ οικονομικζσ εξελίξεισ, γιατί λειτουργεί ςε
παγκόςμιο επίπεδο.
Η ελλθνικι ναυτιλιακι επιχείρθςθ, αν και πολυεκνικοφ χαρακτιρα, ςτθρίηεται
κυρίωσ ςτουσ ιςχυροφσ δεςμοφσ τθσ ελλθνικισ εφοπλιςτικισ οικογζνειασ. Αυτό
ιςχφει ακόμα και για τισ ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ, που ζχουν πρόςβαςθ ςτα capital
markets.
Σο προθγοφμενο ζτοσ ιταν δφςκολο για τθ ναυτιλία, κακϊσ υπιρξε υπερπροςφορά
χωρθτικότθτασ ςτουσ περιςςότερουσ κλάδουσ για τζταρτθ ςυνεχόμενθ χρονιά, ενϊ
οι ρυκμοί ανάπτυξθσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ ιταν αναιμικοί. Η οικονομία τθσ
Κίνασ ςυνεχίηει να διαδραματίηει το ςθμαντικότερο ρόλο ςτθ ηιτθςθ μεταφορϊν,
ενϊ και οι αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ εξακολουκοφν να διατθροφν τθ ηιτθςθ ςε
ικανοποιθτικά επίπεδα.
Σο δεφτερο εξάμθνο του 2013 διαφαίνεται ευνοϊκότερο ςτον κλάδο ξθροφ φορτίου
και, ιδιαίτερα, ςτα μεγαλφτερου μεγζκουσ πλοία (capesize). Ο περιοριςμόσ νζων
παραγγελιϊν και παραλαβϊν, ςε ςυνδυαςμό με το υψθλό ποςοςτό διάλυςθσ
πλοίων (scrapping), τα τελευταία τρία χρόνια, επιτρζπει ςτουσ εμπλεκόμενουσ ςτον
τομζα αυτόν φορείσ να αντιμετωπίηουν το μζλλον κετικότερα, με δεδομζνο ότι το
order book είναι πλζον ςτο 15% του υπάρχοντοσ tonnage (239 πλοία), και τα προσ
παραλαβι πλοία ανζρχονται ςτα 74, δθλαδι το 1/3 των προθγουμζνων ετϊν.
O τομζασ των Panamax, δεν αντιμετωπίηει από πλευράσ προςφοράσ αντίςτοιχο
περιβάλλον με τα capesize, με δεδομζνο ότι το order book του 2013 βαίνει μεν
μειοφμενο, αλλά όχι με τουσ ίδιουσ ρυκμοφσ όςο ςτα capesize.
Από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ, εντόσ του ζτουσ, παρατθρικθκε ςθμαντικι αφξθςθ,
οδθγοφμενθ κυρίωσ από τθ διακίνθςθ άνκρακα και ςιδθρομεταλλεφματοσ για τισ
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ανάγκεσ τθσ Κίνασ και των Αςιατικϊν οικονομιϊν. Μάλιςτα, προςδοκάται
περαιτζρω βελτίωςθ τθσ αγοράσ, κακϊσ αναμζνονται επενδφςεισ τθσ Κίνασ ςε
υποδομζσ και αφξθςθ των αποκεμάτων τθσ, όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει και με τθν
Ιαπωνία. Επίςθσ, πρζπει να τονιςτεί και θ εξαιρετικά περιοριςμζνθ προςφορά
ςιτθρϊν, κατά το προθγοφμενο ζτοσ, λόγω δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν.
τον κλάδο των δεξαμενοπλοίων –crude carriers-, το order book παρουςιάηει
ςθμαντικότατθ μείωςθ ςτο επίπεδο του 5% του υπάρχοντοσ tonnage, αλλά το
effective supply ζχει υποςτεί ςθμαντικι αφξθςθ κατά 20%, τα τελευταία τρία
χρόνια. Οι πραγματικζσ παραλαβζσ και οι διαλφςεισ αντίςτοιχων πλοίων οδθγοφν
ςε αφξθςθ του διακζςιμου tonnage. θμαντικό ρόλο ςτισ εξελίξεισ, κα
διαδραματίςει θ δραςτθριότθτα των ΗΠΑ, που από παραδοςιακοί ειςαγωγείσ
πετρελαίου αυξάνουν ςθμαντικά τθν ενδογενι παραγωγι, περιορίηουν τισ
ειςαγωγζσ και αυξάνουν τισ εξαγωγζσ προϊόντων.
Ανάλογθ επίδραςθ κα ζχει και θ απόφαςθ τθσ αουδικισ Αραβίασ να αυξιςει τθν
ικανότθτα διφλιςθσ κατά 16%, ςε ςχζςθ με το 2012, ενϊ αναμζνεται περαιτζρω
αφξθςθ κατά 30%, περίπου, τθν επόμενθ διετία.
Αυτό κα οδθγιςει ςε αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για product carriers, και ενδεχόμενθ
μείωςθ τθσ ηιτθςθσ για crude carriers. Φυςικά, θ ςτακεροποίθςθ ςτο order book
των product carriers ςτο 11% του υπάρχοντοσ tonnage ενιςχφει τθ κετικι προοπτικι
τθσ αντίςτοιχθσ ναυλαγοράσ, ιδιαίτερα αν αυτό δεν διαταραχκεί με νζεσ
παραγγελίεσ.
Η δυςπραγία των ευρωπαϊκϊν οικονομιϊν, τα τελευταία χρόνια, ζχει ςθμαντικι
επίπτωςθ ςτθν αγορά των containerships. Οι ναφλοι τουσ κινοφνται κοντά ςτα
ιςτορικά χαμθλά, λόγω τθσ υπερπροςφοράσ χωρθτικότθτασ. Οι νζεσ παραγγελίεσ –
ιδιαίτερα για τα μεγαλφτερθσ χωρθτικότθτασ πλοία- διατθροφνται ςε υψθλά
επίπεδα, με τθ ηιτθςθ να μειϊνεται. Η οικονομικι ανάκαμψθ ςτθν Ευρϊπθ και θ
αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ τελικϊν αγακϊν ςτισ αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ
αναμζνεται να ζχει κετικι επίδραςθ ςτον εν λόγω κλάδο, που θ ανάπτυξι του
ακολουκεί, ςυνικωσ, αυτι τθσ αγοράσ ξθροφ φορτίου.
Σα specialized πλοία, όπωσ τα chemical tankers, τα LNGs και τα LPGs, εμφανίηουν
κετικι προοπτικι, λόγω αποκλιμάκωςθσ των νζων παραγγελιϊν και ςθμαντικισ
δραςτθριότθτασ των ΗΠΑ, ιδιαίτερα ςε φορτία LPGs. Ενδεικτικά, για τθν περαςμζνθ
χρονιά, αφξθςαν τισ εξαγωγζσ τουσ κατά 32%, δίνοντασ ϊκθςθ ςτουσ ναφλουσ.
Παράλλθλα, ο κλάδοσ, που ςιμερα κεντρίηει το ενδιαφζρον των εφοπλιςτϊν
παγκοςμίωσ, είναι αυτόσ των LNGs, ζνασ ραγδαία αναπτυςςόμενοσ κλάδοσ, με
ςθμαντικά ζςοδα για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτόν και μακροχρόνια ςυμβόλαια με
εταιρείεσ κολοςςοφσ, αλλά και αρκετά ςθμαντικζσ προοπτικζσ μελλοντικά. Φυςικά,
οι Ζλλθνεσ εφοπλιςτζσ δεν κα μποροφςαν να απζχουν από αυτζσ τισ εξελίξεισ.
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Διαβλζποντασ ιδθ, από το 2008, τισ προοπτικζσ του κλάδου ζχουν λάβει ιςχυρζσ
κζςεισ, επενδφοντασ περί τα 10 δις. δολάρια ςε ναυπθγιςεισ. χεδόν το 40% των
παραγγελιϊν ζχει δοκεί από Ζλλθνεσ πλοιοκτιτεσ, δείχνοντασ ξεκάκαρα το πόςο
πολφ πιςτεφουν ςε αυτόν τον κλάδο και τον πρωταγωνιςτικό ρόλο που κα
διαδραματίςει.
Οι ανακατατάξεισ ςτο διεκνζσ (και ειδικά ςτο ευρωπαϊκό) χρθματοπιςτωτικό
περιβάλλον δθμιουργοφν ζνα ςκθνικό πολφπλοκο και απαιτθτικό, ςε αντιδιαςτολι
με το ευνοϊκό περιβάλλον τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ, που ςίγουρα κα
επθρεάςουν το ναυτιλιακό τομζα. Η ποντοπόροσ ναυτιλία υφίςταται ακόμθ τουσ
κραδαςμοφσ από τθ βραδεία ανάκαμψθ τθσ ιδθ χαμθλισ διεκνοφσ ηιτθςθσ, αλλά
και τισ διαρκρωτικζσ ανιςορροπίεσ τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ, με προεξάρχον το
πρόβλθμα τθσ υπερβάλλουςασ προςφοράσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ αλλαγζσ ςτο
διεκνζσ χρθματοπιςτωτικό περιβάλλον.
Η ναυτιλία είναι κλάδοσ εντάςεωσ κεφαλαίου, ςυνεπϊσ οι τράπεηεσ αποτελοφν
βαςικό ςυντελεςτι ςτθν ανάπτυξι τθσ. Η οικονομικι κρίςθ ςτθν Ευρϊπθ ζχει
οδθγιςει ςε μείωςθ των νζων δανείων, με τθ ςυνολικι ζκκεςθ των τραπεηϊν –
ελλθνικϊν και ξζνων- ςτθν ελλθνόκτθτθ ναυτιλία να ανζρχεται ςε €50 δις. εκ των
οποίων τα €10 δις. από ελλθνικζσ τράπεηεσ και €40δις. από τράπεηεσ ξζνων –
ευρωπαϊκϊν κυρίωσ- ςυμφερόντων.
Σο ρυκμιςτικό πλαίςιο των νζων κανόνων κεφαλαιακισ επάρκειασ (Basel III) αυξάνει
το κόςτοσ κεφαλαίων, περιορίηοντασ τισ μελλοντικζσ χρθματοδοτιςεισ, ενϊ μόνο οι
μεγαλφτεροι και χρθματοοικονομικά εφρωςτοι τραπεηικοί όμιλοι κα ζχουν
πρόςβαςθ ςε κεφάλαια. Ήδθ, από τθν αρχι τθσ παγκόςμιασ κρίςθσ, θ ςυνολικι
ζκκεςθ των τραπεηϊν ςτθν ελλθνόκτθτθ ναυτιλία ζχει μειωκεί κατά 10%.
Παράλλθλα, μεγάλα πιςτωτικά ιδρφματα μειϊνουν ςθμαντικά τθν παρουςία τουσ,
υλοποιϊντασ τθ ςτρατθγικι deleveraging και μείωςθσ των risk weighted assets.
Παράλλθλα, νζεσ πιζςεισ ςτθ χρθματοδότθςθ του κλάδου από τισ ευρωπαϊκζσ
τράπεηεσ ενδζχεται να προκφψουν τα επόμενα τρίμθνα, ενόψει τθσ
προγραμματιςμζνθσ αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ (AQR –
Asset Quality Review) και ςχετικϊν τεςτ αντοχισ των τραπεηϊν τθσ ευρωηϊνθσ ςτο
1ο εξάμθνο του 2014. Αν διαπιςτωκοφν ανάγκεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ, ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι πικανό να ςυρρικνωκοφν περαιτζρω οι ροζσ πιςτϊςεων ι
και να αυξθκεί το κόςτοσ δανειςμοφ.
Λόγω του περιοριςμοφ τθσ παραδοςιακισ χρθματοδότθςθσ από τισ τράπεηεσ, οι
πλοιοκτιτεσ ςτρζφονται ςε εναλλακτικζσ πθγζσ εξεφρεςθσ κεφαλαίων, όπωσ
ομόλογα, ιδιωτικά κεφάλαια (Private Equity) και διεκνείσ χρθματαγορζσ.
θμειϊνεται ότι το 50% των ειςθγμζνων ναυτιλιακϊν εταιρειϊν ςτα δφο
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μεγαλφτερα από άποψθσ κεφαλαιοποίθςθσ χρθματιςτιρια παγκοςμίωσ – NYSE και
NASDAQ - ζχει ελλθνικι προζλευςθ.
Παρ’ όλα αυτά και με τισ εξελίξεισ ςτισ ναυλαγορζσ, ςυνεχίηουν να υπάρχουν
αμοιβαίωσ επωφελείσ επενδυτικζσ προτάςεισ χρθματοδότθςθσ πλοίων, που
ςυνεχίηουν να προςελκφουν το ενδιαφζρον όςων τραπεηϊν ζχουν επάρκεια και
ρευςτότθτα κεφαλαίων και άρα μποροφν να τισ ςτθρίξουν.
Από εδϊ και πζρα, εφίςταται θ προςοχι τθσ εφοπλιςτικισ κοινότθτασ ςτα εξισ
κζματα:
Η ερμθνεία του ναυτιλιακοφ οικονομικοφ κφκλου δεν πρζπει να παραςφρει ςε
επενδφςεισ νζων πλοίων, λόγω χαμθλοφ τιμιματοσ ι διακζςιμθσ
χρθματοδότθςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ ενδεχόμενθ ανατροπι του
ςθμείου ιςορροπίασ τθσ ναυλαγοράσ ι μετακίνθςι τθσ ςε νζο ςθμείο
ιςορροπίασ, με υψθλότερο κόςτοσ για τον υφιςτάμενο ςτόλο.
Η είςοδοσ των hedge funds και του private equity ςτθ ναυτιλία, τα οποία
παραδοςιακά ζχουν βραχυπρόκεςμεσ τοποκετιςεισ, δεν ςυνάδει με επενδφςεισ
χρονικοφ ορίηοντα 20-30 ετϊν, όπωσ αυτζσ του κλάδου. Σο χαρακτθριςτικό
αυτϊν των επενδυτικϊν ςχθμάτων είναι θ ρευςτοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ ςε
ςφντομο χρονικό διάςτθμα, γεγονόσ που μπορεί να λειτουργιςει
αποςτακεροποιθτικά, αν οι επικρατοφςεσ ςυνκικεσ δεν είναι ευνοϊκζσ.
H διαχρονικι προςφορά τθσ ελλθνόκτθτθσ ναυτιλίασ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ
ςτθρίηεται ςτθ ςυνζχεια, τθ ςυνζπεια και τθ ςοβαρότθτα, αποτελϊντασ τον κορμό
τθσ ευρωπαϊκισ ναυτιλίασ. Αυτό πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ
ςυνειςφοράσ τθσ είτε ςε ευρωπαϊκό είτε ςε εκνικό επίπεδο χωρίσ προκαταλιψεισ
και μικροψυχία.
Εξ οριςμοφ, θ ςθμερινι ομιλία – και ςασ ευχαριςτϊ για τθν πρόςκλθςθ ςασ να
απευκυνκϊ ςε ζνα ακροατιριο, που δραςτθριοποιείται παγκοςμίωσ –εςτιάςτθκε
τόςο ςε κζματα δθμοςιονομικά όςο και ςε ειδικότερα του πιςτωτικοφ χϊρου και
φυςικά τθσ Ναυτιλίασ. Κάκε άλλο παρά τυχαίο.
Αναμφιςβιτθτα το κυρίαρχο ςτοιχείο του επιχειρείν ςτθ κάλαςςα είναι θ
εξωςτρζφεια και θ ικανότθτά του να ανταγωνίηεται αποτελεςματικά και να
πρωταγωνιςτεί ςε παγκόςμιο επίπεδο. Αν θ χϊρα μασ καταποντίςτθκε ςε επίπεδο
ανταγωνιςτικότθτασ, αν υποβιβάςτθκε ςε επίπεδο διαφάνειασ, αν πρωταγωνίςτθςε
ςε ζλλειμμα αξιοπιςτίασ, τα αίτια για αυτά τα αποτελζςματα ξεπιδθςαν από
εςωςτρεφείσ, άρα και κοντόφκαλμεσ, αντιλιψεισ.
Αντικζτωσ το πνεφμα που διζπει τον ελλθνόκτθτο ναυτιλιακό κλάδο, ο οποίοσ είναι
απόλυτα εξοικειωμζνοσ με τισ ζννοιεσ τθσ κρίςθσ και τθσ προςαρμογισ, ςυνοψίηεται
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ακριβζςτερα από τθ λζξθ «απαντοχι», δθλαδι αντοχι με ελπίδα. Αυτό το πνεφμα
χρειαηόμαςτε για τθν οριςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ και το ξεπζραςμά τθσ.
Η πλειονότθτα των απόψεων ςυγκλίνει ότι το 2014 είναι ορατι μια νζα πορεία για
τθν ελλθνικι οικονομία. Και δεν αναφζρομαι μόνο ςε δείκτεσ για πρωτογενζσ
πλεόναςμα ι περιοριςμό τθσ φφεςθσ. Αναφζρομαι ςε εκτιμιςεισ ξζνων και Ελλινων
επιχειρθματιϊν, αναφζρομαι ςε αυτόν, τον κατά κάποιο τρόπο, δείκτθ
εμπιςτοςφνθσ που ειςπράττω και που ςυνοδεφεται με τθν αγωνία, λίγο πριν από το
τζλοσ, λίγο πριν από τθ ςυγκομιδι, μθν καταςτρζψουμε ό,τι με τόςο κόπο και
κυρίωσ με κυςία πετφχαμε. Αιςιοδοξϊ ότι κα εξαςφαλίςουμε ςτισ επόμενεσ γενιζσ
τον ενάρετο κφκλο και όχι μόνο τον ενάρετο κφκλο τθσ οικονομίασ.
Απλϊσ και μονολεκτικά: Απαντοχι.
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