Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου τα μέλη της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών
Ελληνικής Ναυτιλίας συναντήθηκαν προκειμένου να κόψουν τη βασιλόπιτά τους στα γραφεία της
XRTC. Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους Νικόλαο Βουγιούκα,
(Πρόεδρο), Βασίλη Μαντζαβίνο (Αντιπρόεδρο Α), Κωνσταντίνο Οικονόμου (Αντιπρόεδρο Β), Γιώργο
Ξηραδάκη (Γενικό Γραμματέα), Κατερίνα Φίτσιου (Ταμία), Γιώργο Λάιο (Αν. Γεν. Γραμματέα) και
Κωνσταντίνο Ιωάννου (Μέλος) καθώς και πολλά μέλη της Ένωσης αντάλλαξαν τις ευχές τους για τη
νέα χρονιά.
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Η εκδήλωση περιλάμβανε όπως κάθε χρόνο τον καθιερωμένο Ετήσιο Αγιασμό και την ευλογία της
Βασιλόπιτας από τον Πατέρα Δημήτριο ενώ αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας
από τον Πρόεδρο.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος κ. Νίκος Βουγιούκας έκανε αναφορά στις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ναυτιλιακός κλάδος τόσο εξαιτίας της
συνεχιζόμενης χαμηλής ναυλαγοράς όσο και εξαιτίας της δυστοκίας των
τραπεζών να δανειοδοτήσουν τον κλάδο. Υπενθύμισε όμως ότι η ναυτιλία ως
άκρως κυκλική αγορά έχει βιώσει στο παρελθόν παρόμοιες καταστάσεις οι
οποίες ξεπεράστηκαν με υπομονή και επιμονή. Τέλος εκφράζοντας την
αισιοδοξία του ότι το 2017 ίσως δούμε κάποια ελπιδοφόρα σημάδια για την
πολυπόθητη ανάπτυξη καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς
και της χρηματοδότησης του κλάδου, επεσήμανε την αναγκαιότητα της
συνεχούς ενημέρωσης των μελών και της ανταλλαγής απόψεων.
Ο Γ.Γ. κ. Γιώργος Ξηραδάκης καλωσορίζοντας τα μέλη, έκανε αναδρομή στις
δραστηριότητες της Ένωσης το 2016 εκφράζοντας την ικανοποίηση όλων των μελών της και του
Διοικητικού Συμβουλίου για το πλούσιο έργο της. «Ο στόχος είναι να περνά η τεχνογνωσία των
παλαιών στους νέους με σκοπό την στήριξη της Ελληνικής ναυτιλίας. Για αυτό είναι σημαντική η
προσέλευση νέων και παλαιών μελών στις εκδηλώσεις της Ένωσης» ανέφερε ενώ στη συνέχεια
ανακοίνωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να τιμήσει τη μνήμη του επίτιμου προέδρου της
Ένωσης θεσπίζοντας το Ναυτιλιακό Διαγωνισμό «Αλέξανδρος Τουρκολιάς» που θα απευθύνεται σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές Ναυτιλιακών Σπουδών που φοιτούν σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
Οι συζητήσεις μεταξύ των συναδέλφων σχετικά με το μέλλον του κλάδου ήταν πραγματικά πολλές και
ενδιαφέρουσες σε μία εποχή τεραστίων αλλαγών στο χώρο της ναυτιλίας. Η πρόσφατη οριστική
αποχώρηση της RBS της οποίας το χαρτοφυλάκιο ήταν για πολλά χρόνια το μεγαλύτερο στην Ελληνική
ναυτιλία καθώς επίσης και η σταδιακή εξασθένιση των κύριων χρηματοδοτών των Ελληνικών
ναυτιλιακών εταιριών που είναι οι Γερμανικές τράπεζες ήταν γεγονότα της περασμένης χρονιάς που
επηρέασαν την αγορά χρηματοδότησης και βέβαια τα μέλη της Ένωσης. Παράλληλα ένα επίσης
λυπηρό γεγονός παραμένει η συνεχιζόμενη επιβολή των περιορισμών κεφαλαίων που ουσιαστικά
κρατά μεγάλο όγκο ναυτιλιακών συναλλαγών μακριά από την Ελλάδα αλλά καθιστούν αδύνατη την
πιθανή εγκατάσταση ξένης τράπεζας στην χώρα. Η συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας στον κλάδο έχει
δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα.

Την αρνητική ψυχολογία είχαν την ευκαιρία να την διασκεδάσουν οι παρευρισκόμενοι
παρακολουθώντας παράσταση Θεάτρου Σκιών από τον κ. Ιωάννη Λιάγκο. Ο τίτλος της παράστασης
«Ο Καραγκιόζης Εφοπλιστής» ενθουσίασε και καταχειροκροτήθηκε από τα μέλη της Ένωσης.
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η XRTC Business Consultants ενώ δώρα για τους νικητές της
λαχειοφόρου που πραγματοποιήθηκε προσέφερε η εταιρία OCEANSTAR MANAGEMENT INC.
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