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10 Απριλίου 2005, Καιημερινθ 

του Νίκου Ρουςάνογλου 

O δανειςμόσ, κυριότερη πηγή χρηματοδότηςησ για αγoραπωληςίεσ πλοίων  

Με ρυκμό 25% ςε ετιςια βάςθ αναπτφςςεται θ αφξθςθ τθσ δανειοδότθςθσ των 
ελλθνικϊν ναυτιλιακϊν εταιρειϊν από το 2001 ζωσ ςιμερα, ενϊ ςτα τζλθ του 2004, 
το φψοσ των δανείων διαμορφωνόταν ςτο ποςό των 32,35 δις. δολαρίων, αυξθμζνο 
ςε ποςοςτό 95,8% από το 2001. Στο ςυμπζραςμα αυτό καταλιγει, μεταξφ άλλων, θ 
πρόςφατθ μελζτθ τθσ PetrofiS.A. για τθ χρθματοδότθςθ των ελλθνικϊν εταιρειϊν 
κατά το 2004. Σε ετιςια βάςθ, θ αφξθςθ ιταν τθσ τάξεωσ του 26,6%, από 25,554 
δις. δολάρια το 2003 ςε 32,55 δις. δολάρια το 2004. 

Η ανάπτυξθ αυτι του ρυκμοφ χοριγθςθσ δανείων ςχετίηεται ευκζωσ με τθν 
ανάπτυξθ του ελλθνικοφ εφοπλιςμοφ, κακϊσ παρατθρείται αφξθςθ 
αγοραπωλθςιϊν μεταχειριςμζνων πλοίων και πολλζσ νζεσ παραγγελίεσ 
ναυπθγιςεων νζων πλοίων, ιδίωσ κατά τθ διετία 2002�2003 και λιγότερο το 2004. 
Το γεγονόσ ότι οι ειςθγμζνεσ εταιρείεσ ςε κάποιο από τα διεκνι χρθματιςτιρια μετά 
βίασ μετριοφνται ςτα δάχτυλα και των δφο χεριϊν, ςθμαίνει ότι θ βαςικι πθγι 
χρθματοδότθςισ τουσ εξακολουκεί να είναι ο τραπεηικόσ τομζασ. 

Kορυφαίοι χρθματοδότεσ 

Ποιεσ τράπεηεσ πρωταγωνιςτοφν; Παραδοςιακά, τθ μερίδα του λζοντοσ 
καταλαμβάνουν ξζνα ιδρφματα, κυρίωσ όςα ζχουν φυςικι παρουςία ςτθν Ελλάδα. 
Κατά τθ διάρκεια του τελευταίου ζτουσ, το χαρτοφυλάκιό τουσ ενιςχφκθκε ςε 
ποςοςτό 37,67%, κατά 3,814 δις. δολάρια, ςε 13,98 δις. δολάρια. Κορυφαία 
τράπεηα και με διαφορά από τισ υπόλοιπεσ αναδείχκθκε για άλλθ μία φορά θ Royal 
Bank of Scotland, θ οποία ελζγχει 6,77 δις. δολάρια. Ακολουκεί θ Deutsche 
Schiffsbank, ενϊ ςτθν πρϊτθ δεκάδα ο ελλθνικόσ τραπεηικόσ κλάδοσ εκπροςωπείται 
μόνο από τθν Εκνικι Τράπεηα, θ οποία κατατάςςεται ςτθν ζκτθ κζςθ με 
χαρτοφυλάκιο 1,4 δις. δολάρια. 

Οι ελλθνικζσ τράπεηεσ διακζτουν ςυνολικό χαρτοφυλάκιο 6,34 δις. δολάρια (από τα 
32,55 δις. δολάρια ςυνολικά), αυξθμζνο κατά 12,45% από το 2003, δθλαδι ςτο 
μιςό τθσ ανάπτυξθσ του ρυκμοφ χρθματοδότθςθσ, που το 2004 διαμορφϊκθκε ςε 
24,22%. Κατά το 2004, ο αρικμόσ των ελλθνικϊν τραπεηϊν που δραςτθριοποιοφνται 
ςτθ χρθματοδότθςθ ναυτιλιακϊν εταιρειϊν μειϊκθκε από 15 ςε 14, με τθν 
αποχϊρθςθ τθσ Γενικισ Τράπεηασ. Σε μικρι απόςταςθ από τθν πρϊτθ Εκνικι, 
ζπεται θ Alpha Bank με χαρτοφυλάκιο 1,35 δις. δολαρίων, ακολουκοφμενθ από τθν 



Εμπορικι Τράπεηα (870 εκατ. δολάρια), τθν Τράπεηα Πειραιϊσ (867 εκατ. δολάρια), 
ενϊ θ πρϊτθ πεντάδα κλείνει με τθν EFG Eurobank (567 εκατ. δολάρια). 

Yψθλότερο ρίςκο 

Παρά το γεγονόσ ότι οι ελλθνικζσ τράπεηεσ ανταγωνίηονται πλζον επί ίςοισ όροισ τισ 
διεκνείσ, οι τελευταίεσ επωφελοφνται περιςςότερο από τθν ανάπτυξθ του 
ναυτιλιακοφ κλάδου, εμφανίηοντασ ταχφτερουσ ρυκμοφσ ενίςχυςθσ του 
χαρτοφυλακίου των δανείων τουσ. 

Ωςτόςο, όπωσ ςθμειϊνεται και ςτθν ζκκεςθ τθσ PetrofiS.A., αυτό μπορεί να 
αποδοκεί και ςτθ μεγαλφτερθ επιφφλαξθ των Ελλινων μάνατηερ να αυξιςουν το 
ποςοςτό ζκκεςισ τουσ, λόγω των υψθλϊν τιμϊν των πλοίων, ςτθν τρζχουςα 
ςυγκυρία. Eτςι, εςτιάηουν τον δανειςμό ςτουσ καλφτερουσ και πιο αξιόπιςτουσ 
πελάτεσ τουσ. Oπωσ ομολογοφν οι ίδιοι οι τραπεηίτεσ (Eλλθνεσ και ξζνοι), ςτο 
παρελκόν το μζγεκοσ του ρίςκου ιταν χαμθλότερο ςε ςχζςθ και με τθν απόδοςθ, 
ενϊ ςιμερα, το ρίςκο είναι υψθλότερο, αλλά ανάλογθ είναι και θ απόδοςθ. Σε κάκε 
περίπτωςθ, ο βακμόσ εμπιςτοςφνθσ του τραπεηικοφ κλάδου ςτθν ελλθνικι ναυτιλία 
είναι υψθλόσ, λόγω των εντυπωςιακϊν ροϊν εςόδων, αλλά και των ςθμαντικϊν 
προςωπικϊν κατακζςεων των ίδιων των πλοιοκτθτϊν, που είναι ςε κζςθ να 
αποπλθρϊςουν παλιότερεσ οφειλζσ και να προπλθρϊςουν νζεσ χρθματοδοτιςεισ. 

Aλλωςτε, ζχει αλλάξει ςθμαντικά και θ δομι των δανείων τα τελευταία χρόνια. Στο 
παρελκόν, κατά τθν πρϊτθ διετία τθσ διάρκειασ του δανείου, οι πλθρωμζσ 
βρίςκονταν ςε χαμθλό επίπεδο, αυξανόμενεσ ςταδιακά. 

Σιμερα, μεγάλο μζροσ τθσ αποπλθρωμισ ενόσ δανείου τοποκετείται ςτα πρϊτα 
χρόνια τθσ διάρκειάσ του, ϊςτε οι υψθλζσ τιμζσ των ναφλων που επικρατοφν 
ςιμερα, να καλφψουν το δάνειο πολφ πιο γριγορα. Επομζνωσ, και το μζγεκοσ του 
ρίςκου τθσ τράπεηασ περιορίηεται (με τθν προχπόκεςθ, αςφαλϊσ, ότι θ αγορά κα 
διατθρθκεί ςτα ςθμερινά επίπεδα τουλάχιςτον τα προςεχι δφο χρόνια), ι 
εναλλακτικά εξαςφαλιςτοφν από τθν πλευρά του πλοιοκτιτθ μακροπρόκεςμα 
ςυμβόλαια χρονοναφλωςθσ, που κα εγγυθκοφν μια ςτακερι ροι εςόδων. 

Στα ξζνα χρθματιςτιρια 

Αρκετοί πλοιοκτιτεσ επιλζγουν τθ μζκοδο τθσ τραπεηικισ χρθματοδότθςθσ για 
αγορά μεταχειριςμζνων πλοίων νεαρισ θλικίασ ι παραγγελία νζων πλοίων, παρά 
τθν υψθλι ρευςτότθτα που απολαμβάνουν. Ο λόγοσ είναι ότι προτιμοφν να 
διατθριςουν αυτιν τθ ρευςτότθτα για το μζλλον ι για άλλεσ χριςεισ (π.χ. 
πραγματοποίθςθ επενδφςεων εκτόσ ναυτιλίασ). Aλλωςτε, τα επιτόκια των δανείων 
είναι χαμθλά, γεγονόσ που κακιςτά τθν τραπεηικι χρθματοδότθςθ μια χαμθλοφ 
κόςτουσ επιλογι. 

Επιπλζον, θ αξία των πλοίων τουσ είναι πολφ μεγαλφτερθ από το ποςοςτό του 
δανειςμοφ τουσ. 



Τι μζλλει γενζςκαι όμωσ το 2005; Oπωσ τονίηει θ ζκκεςθ τθσ Petrofin, οι ειςαγωγζσ 
αρκετϊν ελλθνικϊν εταιρειϊν ςτο Xρθματιςτιριο τθσ Ν. Υόρκθσ, τόςο αυτζσ που 
ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί, όςο και οι προγραμματιηόμενεσ, μπορεί να 
επθρεάςουν αρνθτικά τον ρυκμό δανειςμοφ τουσ, αφοφ κα μπορζςουν να 
αντλιςουν κεφάλαια μζςω τθσ κεφαλαιαγοράσ. Επιπρόςκετα, ο ρυκμόσ 
παραγγελιϊν νζων πλοίων εμφανίηει κάμψθ, που ςε ςυνδυαςμό με μια γενικότερθ 
επιφφλαξθ από πλευράσ των εταιρειϊν εν όψει του μζλλοντοσ, αναμζνεται να 
περιορίςουν τον ρυκμό αφξθςθσ του δανειςμοφ τθν προςεχι διετία, εξζλιξθ 
βεβαίωσ που μόνο ωσ υγιισ μπορεί να χαρακτθριςτεί.  

 

Απο Καθημερινή 
10 Απριλίου 2005  

 
 


