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Η δανειοδότθςθ ςε ελλθνικζσ εταιρείεσ από ελλθνικζσ και μθ ελλθνικζσ τράπεηεσ 
ζφκαςε ςτα τζλθ του 2003 τα 25.554 εκατομμφρια δολάρια από 16.525 
εκατομμφρια το 2001. Αφξθςθ ςε ποςοςτό αφξθςθσ 54,6% μζςα ςε τρία χρόνια.  

- Από το ςφνολο των 54 τραπεηϊν που αςxολοφνται με τθν ελλθνικι 
xρθματοδότθςθ, οι 18 είναι κφριεσ διαxειρίςτριεσ.  

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

- Μζροσ τθσ ςτρατθγικισ τθσ RBS και τθσ HSBC είναι να μθ λαμβάνουν μζροσ ςε 
τοφτθ τθ τραπεηικι δραςτθριότθτα. 

Στα ςυμπεράςματα αυτά καταλιγει θ ετιςια ζρευνα τθσ Petrofin S.A.. Ζρευνα, μζςα 
από τθν οποία καταδεικνφεται το ςυνεxζσ κετικό ενδιαφζρον για τθν ελλθνικι 
ναυτιλία από ελλθνικζσ, κακϊσ και από ξζνεσ τράπεηεσ, ειδικά από αυτζσ που ζxουν 
ςυνεπι παρουςία και ςτρατθγικι προσ τθν ελλθνικι αγορά. «Η απόδοςθ τθσ 
ελλθνικισ ναυτιλίασ και οι κετικζσ προοπτικζσ τόςο τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ όςο και 
τθσ διεκνοφσ οικονομίασ, ζxουν επιβραβεφςει τθν εμπιςτοςφνθ που ζδειξαν οι 
ναυτιλιακζσ τράπεηεσ προσ τουσ Ζλλθνεσ πλοιοκτιτεσ και κάνουν το μζλλον να 
προμθνφεται καλό» επιςθμαίνει ο διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ Petrofin SA Ted 
Ρετρόπουλοσ.  

Μθ ελλθνικζσ τράπεηεσ με ελλθνικι παρουςία 

Ο αρικμόσ των μθ ελλθνικϊν τραπεηϊν με παρουςία ςτθν Ελλάδα κατά τθν 31 
Δεκεμβρίου 2003 φκάνει τισ 10 και είναι ίδιοσ όπωσ του Ιουνίου 2003. Το 
χαρτοφυλάκιό τουσ ανζρχεται ςτα 10.124,5 εκατ. δολάρια. Ππωσ επιςθμαίνεται 
ςτθν ζρευνα: «Στθν προθγοφμενι μασ ζρευνα που δθμοςιεφτθκε τον Οκτϊβριο του 
2003, το ποςό που υπζβαλε θ Royal Bank of Scotland διορκϊκθκε από τθν ίδια τθν 
RBS, κακϊσ από λάκοσ ςυμπεριλάμβανε και όλα τα μθ ςυμφωνθμζνα δάνεια.  



Ζτςι, το διορκωμζνο ποςό τθσ RBS κατά τθν 30ςτι Ιουνίου 2003 ιταν 4.314 εκ. δολ. 
(3.251 εκ. δολ. για εκταμιευμζνα δάνεια και 1.063 εκ. δολ. για ςυμφωνθμζνα αλλά 
μθ εκταμιευμζνα δάνεια).  

Για να είμαςτε ςε κζςθ να κάνουμε ακριβι ςφγκριςθ με τα αποτελζςματα τθσ 
προθγοφμενθσ ζρευνασ, κα παρουςιάςουμε ςφγκριςθ μεταξφ των ςτοιxείων τθσ 
31θσ Δεκεμβρίου 2003 και τθσ 30θσ Ιουνίου 2003 βαςιςμζνθ ςτο διορκωμζνο 
xαρτοφυλάκιο τθσ Royal Bank of Scotland. 

Θα πρζπει να προςζξουμε ότι ο τομζασ των μθ ελλθνικϊν τραπεηϊν με ελλθνικι 
παρουςία παραμζνει ο πρϊτοσ τθσ αγοράσ με ςυνολικό xαρτοφυλάκιο 10.124,5 εκ. 
δολ. Αυτό αντιπροςωπεφει μια αφξθςθ κατά 685 εκ. δολ., ι 7,25% μζςα ςτουσ ζξι 
μινεσ από τον Ιοφνιο του 2003». 

Ξζνεσ τράπεηεσ xωρίσ παρουςία ςτθν Ελλάδα 

Ο τομζασ αυτόσ δείxνει μείωςθ από 33 τράπεηεσ ςε 29, που ςυνοδεφεται από 
μείωςθ του ελλθνικοφ ναυτιλιακοφ xαρτοφυλακίου από 10.096,73 εκ. δολάρια ςε 
9.787,73 εκ. δολ. δθλαδι μείωςθ κατά 308.27εκ. δολάρια ι ποςοςτό -3,15%. Η 
πτϊςθ αυτι είναι ενδεικτικι τθσ τάςθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ επανεκτίμθςθσ 
από τισ τράπεηεσ του ρόλου τουσ. Μερικζσ τράπεηεσ με μικρι μόνο ςυμμετοxι ι / 
και με μικρά ναυτιλιακά xαρτοφυλάκια αποxωροφν από τθν ελλθνικι δανειοδότθςθ 
διότι δεν αντιπροςωπεφει μζροσ τθσ πολιτικισ τουσ. 

Στον τομζα των miscellaneous ζxουμε ςυμπεριλάβει 11 τράπεηεσ, οι οποίεσ είτε 
ζxουν φκίνοντα xαρτοφυλάκια, ωσ αποτζλεςμα τθσ αλλαγισ πολιτικισ, ι κζλουν να 
ειςζλκουν ςτον τομζα τθσ ελλθνικισ ναυτιλιακισ xρθματοδότθςθσ, ι ζxουν μικρι 
ςυμμετοxι ςε κοινοπρακτικά δάνεια ι club deals των οποίων το φψοσ είναι 
βαςιςμζνο ςε εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ.  

Τα «φκίνοντα» xαρτοφυλάκια ςυμπεριλαμβάνονται ςτον τομζα των miscellaneous 
ζτςι ϊςτε να ζxουμε μια πιο ακριβι εικόνα τθσ ελλθνικισ ναυτιλιακισ 
xρθματοδότθςθσ κατά τθν 31θ Δεκζμβριο 2003. Το ςυνολικό τουσ xαρτοφυλάκιο 
είναι 240 εκ. δολάρια. 

Ελλθνικζσ τράπεηεσ 

Πςο αφορά ςτισ ελλθνικζσ τράπεηεσ, το ςφνολο ζxει ανεβεί από 12 ςε 15. Οι 
καινοφργιεσ είναι θ Γενικι Τράπεηα Ελλάδοσ, θ Τράπεηα Ωμζγα και θ Τράπεηα Αςπίσ, 
οι οποίεσ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2003 είxαν ι ςυμμετοxι ι τθν πρόκεςθ ειςόδου 
ςτθ ναυτιλιακι xρθματοδότθςθ. 

Η αφξθςθ του xαρτοφυλακίου των ελλθνικϊν τραπεηϊν ςυνεxίηεται, κακϊσ 
φαίνεται από το ποςό κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2003, το οποίο είναι 5.641.9 εκ. 
δολάρια εν αντικζςει με 5.285 εκ. δολάρια, δθλαδι μία αφξθςθ κατά 356.9 εκ. 
δολάρια ι 6.75% ςε περίοδο 6 μθνϊν. Ραρατθροφμε ότι θ παρουςία των ελλθνικϊν 
τραπεηϊν εμπεδϊνεται όλο και περιςςότερο, κακϊσ τϊρα υπάρxουν επτά ελλθνικζσ 
τράπεηεσ μζςα ςτισ πρϊτεσ 25. Τθν ίδια ςτιγμι, είναι φανερό ότι κακϊσ τα 



xαρτοφυλάκια των ελλθνικϊν τραπεηϊν μεγαλϊνουν ςθμαντικά, υπάρxει μείωςθ 
του ρυκμοφ αφξθςθσ. 

Διαxειριςτζσ κοινοπρακτικϊν δανείων και club deals 

Τα ςυνολικά δάνεια που ελζγxονται από τισ διαxειρίςτριεσ τράπεηεσ κατά τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 2003 είναι 5.056 εκ. δολάρια εν αντικζςει με 5.257 εκ. δολάρια τον 
Ιοφνιο 2003. Αυτά είναι δάνεια από τράπεηεσ εκτόσ τθσ διαxειρίςτριασ και εκεί που 
οι διαxειρίςτριεσ είναι πάνω από μία τότε τα ποςά διαιροφνται ανάλογα. Τα νζα 
ποςά δείxνουν μία μείωςθ ςτα ςυνολικά δάνεια που ελζγxονται από τισ κφριεσ 
διαxειρίςτριεσ τουσ τελευταίουσ 6 μινεσ και είναι ενδεικτικό μιασ μεγαλφτερθσ 
ζμφαςθσ που δίνουν οι τράπεηεσ ςτα άμεςα τραπεηικά δάνεια παρά ςτα 
κοινοπρακτικά δάνεια ι club deals. 

Τα ςυμπεράςματα 

«Το ενδιαφζρον για τθν ελλθνικι ναυτιλία εξακολουκεί να αυξάνεται. Ο ρυκμόσ 
αφξθςθσ ζxει μειωκεί λίγο (3% αφξθςθ ςε ςυνολικά δάνεια το δεφτερο μιςό του 
2003) ωσ αποτζλεςμα των κάτωκι: 

Α) ζμφαςθ ςτθ ναυπιγθςθ καινοφριων πλοίων τα οποία ζxουν μελλοντικζσ παρά 
τωρινζσ δανειακζσ απαιτιςεισ, και 

Β) προεξόφλθςθ των δανείων ωσ αποτζλεςμα τθσ πϊλθςθσ παλιότερων πλοίων 
δεδομζνων των ψθλϊν τιμϊν των πλοίων, επιςθμαίνει ο Ted Ρετρόπουλοσ και 
ςυνεχίηει: 

«-Κακϊσ τα πλοία που ζxουν παραγγελκεί υπολογίηονται γφρω ςτα 310 (ςτοιxεία 
τθσ Ναυτιλιακισ - Άνοιξθ 2004) τα οποία κα παραδοκοφν το 2005-2008, τα ςφνολα 
τθσ xρθματοδότθςθσ κα ςυνεxίςουν να αυξάνονται με τα xρόνια. Οι πωλιςεισ των 
παλιότερων πλοίων ςυνζxιςαν το 2004 αλλά αναμζνεται να ζxουν μικρότερθ 
ςxετικι επιρροι από το 2005 και μετά. 

1. Η κζλθςθ των τραπεηϊν να δανείηουν για καινοφρια πλοία ζxει ςυνεxιςτεί 
αμείωτθ βαςιςμζνθ όxι 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. Ρρζπει να παρατθριςουμε, 
όμωσ, ότι κακϊσ το κόςτοσ ναυπιγθςθσ ζxει ανζβει κατά πολφ και οι παραλαβζσ 
αναμζνονται το 2007/8 και μετά, οι τράπεηεσ αρxίηουν να είναι πιο προςεκτικζσ με 
τθ xρθματοδότθςθ νζων πλοίων και ζxουν μειϊςει τα ποςοςτά xρθματοδότθςθσ 
ανάλογα. 

- 2. Η ελλθνικι xρθματοδότθςθ ζxει κρατιςει το δυναμιςμό τθσ με ζναν αρικμό 
τραπεηϊν να ειςζρxονται και να απζρxονται από τθν αγορά. Γενικά, θ δυνατι 
παρουςία τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ των τελευταίων ετϊν και θ ελκυςτικότθτα των 
xαρακτθριςτικϊν ρίςκου και ανταμοιβισ, κακϊσ και θ κετικι προοπτικι τθσ αγοράσ, 
ζxουν ενκαρρφνει τθν είςοδο νζων τραπεηϊν ςτο xϊρο, θ ςυμμετοxι των οποίων 
αναμζνεται να αυξθκεί με τα xρόνια. 



- 3. Κακϊσ οι ναυτιλιακζσ τράπεηεσ είναι ευτυxείσ να βλζπουν τθν ποιότθτα του 
δανειοδοτικοφ τουσ xαρτοφυλακίου να καλυτερεφει, κακϊσ οι αξίεσ, τα οικονομικά 
αποτελζςματα και θ ρευςτότθτα ζxουν μεγαλϊςει, δεν πρζπει να υπάρxει 
xαλάρωςθ όςον αφορά ςτον εγγενι κίνδυνο τθσ xρθματοδότθςθσ καινοφριου 
πλοίου βαςιςμζνθ ςτισ ςθμερινζσ απίκανα ψθλζσ τιμζσ πλοίων. 

- 4. Ραρ' 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 ζxουν πζςει λίγο τον τελευταίο xρόνο. Τζτοιεσ πτϊςεισ, 
όμωσ, είναι εντόσ των κριτθρίων εκτίμθςθσ του ρίςκου που κάκε τράπεηα ζxει 
αναπτφξει και αρxίηει να εφαρμόηει ςφμφωνα με τθ Βαςιλεία ΙΙ. 

- 5. Ζνα νζο xαρακτθριςτικό τθσ αγοράσ είναι θ προςφορά xρθματοδότθςθσ ςε 
Ζλλθνεσ πλοιοκτιτεσ από τράπεηεσ τθσ Άπω Ανατολισ (κυρίωσ Κορεατικζσ) με ςκοπό 
τθν υποςτιριξθ των ντόπιων ναυπθγείων τουσ. Ζxουν υπάρξει επίςθσ ςυηθτιςεισ 
ανάμεςα ςε Ζλλθνεσ και Κινεηικζσ τράπεηεσ, αλλά δεν ζxει ςθμειωκεί ςθμαντικι 
πρόοδοσ. Υπάρxουν ακόμα πολιτιςμικζσ, εμπορικζσ και πλθροφοριακζσ δυςκολίεσ 
να λυκοφν. 

- 6. Σθμαντικό ρόλο, όμωσ, κα παίξουν τα κινεηικά ναυπθγεία που μπορεί να 
προςφζρουν ςτο μζλλον «ζτοιμα» πακζτα xρθματοδότθςθσ υποςτθριηόμενα από 
κινεηικζσ τράπεηεσ ωσ μζροσ τθσ προςπάκειάσ τουσ να κλείςουν παραγγελίεσ. Δεν 
xρειάηεται να τονίςουμε ότι τα spreads των κινεηικϊν τραπεηϊν είναι τουλάxιςτον 
0,5% xαμθλότερα από τισ αντίςτοιxεσ δυτικζσ τράπεηεσ ςιμερα, και αυτό μπορεί να 
είναι το κίνθτρο για του Ζλλθνεσ πλοιοκτιτεσ να ςκεφτοφν να πάρουν δάνεια από 
κινεηικζσ τράπεηεσ. 

- 7 Οι Ελλθνεσ πλοιοκτιτεσ ζxουν ςυγκεντρϊςει τεράςτια ρευςτότθτα από τισ 
πωλιςεισ των πλοίων και τισ εξαςφαλιςμζνεσ ειςροζσ από τθν εκμετάλλευςθ των 
πλοίων.  

Με τα ποςοςτά δανειοδότθςθσ να είναι xαμθλά, θ τάςθ είναι να κρατιςουν αυτι τθ 
ρευςτότθτα για μελλοντικζσ ευκαιρίεσ. Είναι επίςθσ δυνατό, όμωσ, αν ανζβουν τα 
επιτόκια, οι πλοιοκτιτεσ να προβοφν ςε αποπλθρωμι των υπολοίπων των δανείων 
τουσ, ειδικά για το παλαιότερο τονάη». 

ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΟΡΟΥΛΟΣ  
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