
 

Επικερδισ επζνδυςθ για τισ τράπεηεσ θ 
ναυτιλία  

Η ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Παραςκευι, 15 Οκτωβρίου 2004 07:00,  
Αντώνθσ Σςιμπλάκθσ, ελίδα: 14 502 λζξεισ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ  

ΟΙ ΣΡΑΠΕΖΕ ςτθρίηουν τθν παγκόςμια ναυτιλιακι βιομθχανία, θ οποία όλο και 
περιςςότερο προςελκφει τουσ πιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ,. «Η ναυτιλία κεωρείται ότι 
ζχει πλζον χαμθλότερο ρίςκο, όχι μικρό, αλλά χαμθλότερο από ό,τι παλαιότερα».  

ε ό,τι αφορά ειδικά τθν ελλθνόκτθτθ ναυτιλία ο Ted Πετρόπουλοσ διευκφνων 
ςφμβουλοσ τθσ Petrofin S.A τόνιςε ότι το ενδιαφζρον εξακολουκεί να αυξάνεται 
ςυνεχϊσ. 

Η δανειοδότθςθ, επεςιμανε, ςε ελλθνικζσ εταιρείεσ από ελλθνικζσ και μθ ελλθνικζσ 
τράπεηεσ ζφκαςε ςτα τζλθ του 2003 τα 25,554 δις. δολάρια από 16,525 δις. το 
2001. Αφξθςθ ςε ποςοςτό 54,6% μζςα ςε τρία χρόνια.  

- Από το ςφνολο των 54 τραπεηϊν που αςχολοφνται με τθν ελλθνικι 
χρθματοδότθςθ, οι 18 είναι κφριεσ διαχειρίςτριεσ.  

- Η πρϊτθ τράπεηα τθσ αγοράσ είναι θ Citibank ακολουκοφμενθ από τθν Deutsche 
Schiffsbank.  

τα ςτοιχεία αυτά, που βαςίηονται ςε ζρευνα τθσ Petrofon S.A. αναφζρκθκε ςτθν 
ομιλία του ςτθ διάρκεια του ςυνεδρίου του Marine Money Greek Ship Finance 
Forum, ο Ted Πετρόπουλοσ. 

Οι αιτίεσ  

Όπωσ επεςιμανε ο διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ Petrofin, το ενδιαφζρον των 
τραπεηϊν για τθν ελλθνικι ναυτιλία βαςίηεται ςε εφτά κφριουσ άξονεσ:  

1. Η κζλθςθ των τραπεηϊν να δανείηουν για καινοφργια πλοία ζχει ςυνεχιςτεί 
αμείωτθ βαςιςμζνθ όχι μόνο ςτθν ποιότθτα των Ελλινων πελατϊν και ςτθ δυνατι 
οικονομικι τουσ κατάςταςθ, αλλά και ςτισ κετικζσ προοπτικζσ τθσ παγκόςμιασ 
οικονομίασ, του διεκνοφσ εμπορίου και τθσ ναυτιλίασ.  

2. Η ελλθνικι χρθματοδότθςθ ζχει κρατιςει το δυναμιςμό τθσ με ζναν αρικμό 
τραπεηϊν να ειςζρχονται και να απζρχονται από τθν αγορά. Γενικά, θ δυνατι 



παρουςία τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ των τελευταίων ετϊν και θ ελκυςτικότθτα των 
χαρακτθριςτικϊν ρίςκου και ανταμοιβισ, κακϊσ και θ κετικι προοπτικι τθσ αγοράσ, 
ζχουν ενκαρρφνει τθν είςοδο νζων τραπεηϊν ςτο χϊρο, θ ςυμμετοχι των οποίων 
αναμζνεται να αυξθκεί με τα χρόνια. 

3. Κακϊσ οι ναυτιλιακζσ τράπεηεσ είναι ευτυχείσ να βλζπουν τθν ποιότθτα του 
δανειοδοτικοφ τουσ χαρτοφυλακίου να καλυτερεφει, κακϊσ οι αξίεσ, τα οικονομικά 
αποτελζςματα και θ ρευςτότθτα ζχουν μεγαλϊςει, δεν πρζπει να υπάρχει 
χαλάρωςθ όςον αφορά ςτον εγγενι κίνδυνο τθσ χρθματοδότθςθσ καινοφργιου 
πλοίου βαςιςμζνθ ςτισ ςθμερινζσ απίκανα ψθλζσ τιμζσ πλοίων. 

4. Παρ' όλεσ τισ προοπτικζσ τθσ ςυνκικθσ τθσ Βαςιλείασ ΙΙ, λόγω τθσ αυξανόμενθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ ανάμεςα ςτισ τράπεηεσ για τουσ καλοφσ πελάτεσ, τα spreads και 
οι αμοιβζσ των τραπεηϊν ζχουν πζςει λίγο τον τελευταίο χρόνο. Σζτοιεσ πτϊςεισ, 
όμωσ, είναι εντόσ των κριτθρίων εκτίμθςθσ του ρίςκου που κάκε τράπεηα ζχει 
αναπτφξει και αρχίηει να εφαρμόηει ςφμφωνα με τθ Βαςιλεία ΙΙ. 

5. Ένα νζο χαρακτθριςτικό τθσ αγοράσ είναι θ προςφορά χρθματοδότθςθσ ςε 
Έλλθνεσ πλοιοκτιτεσ από τράπεηεσ τθσ Άπω Ανατολισ (κυρίωσ κορεατικζσ) με ςκοπό 
τθν υποςτιριξθ των ντόπιων ναυπθγείων τουσ. Έχουν υπάρξει επίςθσ ςυηθτιςεισ 
ανάμεςα ςε Ελλθνεσ και κινεηικζσ τράπεηεσ, αλλά δεν ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι 
πρόοδοσ. Τπάρχουν ακόμα πολιτιςμικζσ, εμπορικζσ και πλθροφοριακζσ δυςκολίεσ 
να λυκοφν. 

6. θμαντικό ρόλο, όμωσ, κα παίξουν τα κινεηικά ναυπθγεία που μπορεί να 
προςφζρουν ςτο μζλλον «ζτοιμα» πακζτα χρθματοδότθςθσ υποςτθριηόμενα από 
κινεηικζσ τράπεηεσ ωσ μζροσ τθσ προςπάκειάσ τουσ να κλείςουν παραγγελίεσ.  

7. Οι Ελλθνεσ πλοιοκτιτεσ ζχουν ςυγκεντρϊςει τεράςτια ρευςτότθτα από τισ 
πωλιςεισ των πλοίων και τισ εξαςφαλιςμζνεσ ειςροζσ από τθν εκμετάλλευςθ των 
πλοίων. Με τα ποςοςτά δανειοδότθςθσ να είναι χαμθλά, θ τάςθ είναι να κρατιςουν 
αυτι τθ ρευςτότθτα για μελλοντικζσ ευκαιρίεσ». 
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