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Εληζρπζαλ ζεκαληηθά νη μέλεο ηξάπεδεο ηε ζέζε ηνπο ζηελ ειιεληθή λαπηηιία έλαληη
ησλ εγρσξίσλ
ηαζεξή άλνδν παξνπζηάδεη ν ξπζκόο αύμεζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηηο
ειιεληθέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, θαζώο ην ζύλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ
πνπ είραλ ρνξεγεζεί έσο ηα ηέιε ηνπ 2005 αλεξρόηαλ ζε 36,1 δηζ. δνιάξηα. Σν πνζό
απηό ζπληζηά κία αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 11,62%, έλαληη ηνπ 2004, όηαλ ηα δάλεηα
αλέξρνληαλ ζε 32,35 δηζ. δνιάξηα. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη από ην 2001
παξαηεξείηαη κηα κέζε εηήζηα αύμεζε ησλ δαλείσλ θαηά 21,6%, όπσο ζεκεηώλεη ε
ηειεπηαία έθζεζε ηεο Petrofin Bank, πνπ θαηαγξάθεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θάζε ρξόλν.
Αιιν έλα ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα ηεο θεηηλήο έθζεζεο είλαη ε ζεκαληηθή ελίζρπζε
ησλ μέλσλ ηξαπεδώλ ζηνλ θιάδν, έλαληη ησλ ειιεληθώλ, θαζώο ε αλάπηπμε πνπ
παξνπζηάδνπλ είλαη ηαρύηεξε από ηηο ειιεληθέο. Μόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2005, νη
μέλεο ηξάπεδεο κε θπζηθή παξνπζία ζηελ Ειιάδα αλαπηύρζεθαλ κε ξπζκό 40,2%, θαη
ζπλνιηθά 177,1% από ην 2001. Αληηζέησο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αλαπηύρζεθαλ
κόιηο θαηά 2,82% ην 2005 θαη 97% από ην 2001. Σν ραξηνθπιάθην ησλ μέλσλ
ηδξπκάησλ πνπ δηαηεξνύλ ππνθαηαζηήκαηα ζηελ ειιεληθή αγνξά απμήζεθε ζε 19,54
δηζ. δνιάξηα ην 2005, έλαληη 13,94 δηζ. δνιάξηα ην 2004. Αληίζηνηρα, εθείλν ησλ
ειιεληθώλ ηξαπεδώλ αλέξρεηαη ζε 6,52 δηζ. δνιάξηα, ελώ 10 δηζ. δνιάξηα έρνπλ
ρνξεγήζεη νη μέλεο ηξάπεδεο ρσξίο παξνπζία ζηε ρώξα καο.
Ωο εθ ηνύηνπ, ε πξώηε «πεληάδα» ησλ ηξαπεδώλ κε ηε κεγαιύηεξε παξνπζία ζηε
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο αθνξά μέλνπο νκίινπο, πξνεμάξρνπζαο ηεο
Royal Bank of Scotland, ην ραξηνθπιάθην ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 8,1 δηζ. δνιάξηα,
ελώ έπεηαη ε HSH-Nordbank (ε νπνία ζεκεησηένλ δελ έρεη θπζηθή παξνπζία ζηελ
ειιεληθή αγνξά) κε 3,46 δηζ. δνιάξηα.
Η HSH-Nordbank θαηαιακβάλεη γηα πξώηε θνξά ηε δεύηεξε ζέζε, επηηπγράλνληαο
εηήζηα αύμεζε ησλ ρνξεγήζεσλ θαηά 22,28%. Από ειιεληθήο πιεπξάο, ηελ πξώηε
ζέζε θαη έθηε ζπλνιηθά θαηαιακβάλεη ε Alpha Bank, κε ραξηνθπιάθην 1,48 δηζ.
δνιάξηα, ελώ ε Εζληθή Σξάπεδα βξίζθεηαη ζηελ όγδνε ζέζε ηεο θαηάηαμεο (θαη
δεύηεξε κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ), θαζώο ην ραξηνθπιάθηό ηεο
δηακνξθώλεηαη ζε 1,14 δηζ. δνιάξηα. Σξίηε ειιεληθή ηξάπεδα ηεο θαηάηαμεο είλαη ε
Εκπνξηθή θαη ηέηαξηε ε Σξάπεδα Πεηξαηώο, κε ραξηνθπιάθηα 938 εθαη. δνιαξίσλ
θαη 897 εθαη. δνιαξίσλ αληίζηνηρα.

Οζνλ αθνξά ην 2006 θαη ηελ πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηελ
ειιεληθή λαπηηιία, νη εθηηκήζεηο ηεο Petrofin Bank είλαη ζπγθξαηεκέλεο. Ο ιόγνο
είλαη ε κεγαιύηεξε επηθπιαθηηθόηεηα πνπ εκθαλίδνπλ αξθεηέο ηξάπεδεο, όζνλ αθνξά
ηελ αύμεζε ηεο έθζεζήο ηνπο ζηνλ θιάδν, δεδνκέλσλ ησλ πςειώλ ηηκώλ ησλ πινίσλ,
ζπγθξηηηθά κε ηα έζνδα. Αιινο έλαο ιόγνο είλαη ε ππνρώξεζε ηνπ ξπζκνύ λέσλ
παξαγγειηώλ γηα λαππεγήζεηο πινίσλ από ηνπο Ειιελεο ηδηνθηήηεο, επνκέλσο θαη ηεο
αλάγθεο γηα ρξεκαηνδόηεζε. ύκθσλα κε ηελ Petrofin, θαηά ηελ πξνζερή δηεηία
αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί ν ξπζκόο αύμεζεο ησλ ρνξεγήζεσλ δαλείσλ, εμέιημε πνπ
ζεσξείηαη πγηήο γηα ηνλ θιάδν, ν νπνίνο ζεκεησηένλ είλαη από ηνπο ειάρηζηνπο πνπ
εκθαλίδνπλ ζρεδόλ κεδεληθά πνζνζηά κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ.
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