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Τρέμοσν μήπως βρεθούν ζηη θάλαζζα 20 διζ.
ΕΣΤΙΑ αλεζπρίαο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη ε θξίζε ζηε λαπηηιία.
Η θαηαθόξπθε πηώζε ζηηο ηηκέο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ δεκηνπξγεί ζέκα κε
ηελ αμία ησλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεώλ ηνπο. Θέκα πνπ ζα απνηππσζεί ζηηο
31/12/08 .
Ηδε νη brokers πνπ εηδηθεύνληαη ζηηο απνηηκήζεηο πινίσλ αξλνύληαη λα δώζνπλ ηηκέο
γηα ηελ αμία ηνπο θαη ην βάξνο ηεο απνηίκεζεο ησλ θαιύςεσλ ζα πέζεη ζηνπο
ειεγθηέο.
Αλ νη αγνξαπσιεζίεο πινίσλ παξακείλνπλ «παγσκέλεο» θαη γηα ην επόκελν δίκελν
θαη νη ειάρηζηεο ζπλαιιαγέο δηελεξγνύληαη ζε απνηηκήζεηο σο θαη 90% ρακειόηεξεο
απηώλ ηνπ Ινπλίνπ, ηόηε νη ηξάπεδεο ζα δεηήζνπλ από ηνπο εθνπιηζηέο επηπιένλ
εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο (ππνζήθεο ζε επηπιένλ πινία, ξεπζηά ή αθίλεηα).
Τν ηη ζα πξάμνπλ νη εθνπιηζηέο όηαλ ηα δάλεηά ηνπο βξεζνύλ «θάησ από ην λεξό»
είλαη ην εξώηεκα ησλ 1,5 δηζ. δνιαξίσλ γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Με ηελ αμία ησλ
πινίσλ λα έρεη θαηαβαξαζξσζεί θαη ηηο ηηκέο ησλ λαύισλ ζην μεξό θνξηίν επίζεο,
θάπνηνη ζα αλαγθαζηνύλ ή ζα επηιέμνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εμππεξέηεζε
δαλεηζκνύ. Αλ νη εθνπιηζηέο θξίλνπλ όηη ε θξίζε ζα είλαη βαζηά θαη ζα θξαηήζεη
ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δηεηία αθόκε, δύζθνια ζα δερζνύλ λα δώζνπλ επηπιένλ
εγγπήζεηο ζηηο ηξάπεδεο, ζεκεηώλεη ηέσο ηξαπεδίηεο, πνπ έδεζε ηελ θξίζε ηνπ '80. Σε
απηή ηελ πεξίπησζε νη επηζθάιεηεο κπνξεί λα μεπεξάζνπλ θαη ην 10% (ην ρεηξόηεξν
ζελάξην ζύκθσλα κε ηελ από 17/11 ζρεηηθή έθζεζε ηεο Merrill Lynch) επί ηνπ
ζπλνιηθνύ λαπηηιηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο.
Τν ύςνο ησλ ρνξεγήζεσλ ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δεζκεύζεσλ γηα κειινληηθέο εθηακηεύζεηο θαη ησλ δαλείσλ ζηελ αθηνπινΐα,
ππνινγίζηεθε κε ζηνηρεία Οθησβξίνπ από ηελ Petrofin ζηα 15 δηζ. δνιάξηα. Ο δε
δηνηθεηήο ηεο Τξαπέδεο ηεο Ειιάδνο Γ. Πξνβόπνπινο εθηίκεζε πξόζθαηα -δηά ηεο
αλαγσγήο- όηη νη λαπηηιηαθέο ρνξεγήζεηο ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ αλέξρνληαη
πεξίπνπ ζε 20 δηζ. Μόλν εληόο ηνπ 2007 νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ από ειιεληθέο
ηξάπεδεο ζε ειιελόθηεηεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζεκείσζαλ αύμεζε θαηά 115,59%.

