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Σηα 73,2 δηζ. δνι δηακνξθώζεθε ην 2008 ν δαλεηζκόο ησλ ειιεληθώλ λαπηηιηαθώλ
εηαηξεηώλ, ζεκεηώλνληαο αύμεζε 9,39% ζε ζρέζε κε ην 2007 όηαλ είρε εθηνμεπζεί
ζηα 67 δηζ. δνιάξηα ( + 44,31% ).
Όπσο γίλεηαη εκθαλέο από ηελ εηήζηα έξεπλα ηεο Petrofin Bank Research πνπ
δόζεθε ρζεο ζηε δεκνζηόηεηα, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ην Σεπηέκβξην ηνπ 2008 θαη άκεζα κεηαθέξζεθε
ζηε λαπηηιία επέδξαζε θαηαιπηηθά ζηα λαπηηιηαθά ραξηνθπιάθηα ησλ ηξαπεδώλ δηεζλώο. Αξθεηέο ηξάπεδεο, όπσο ε
Τξάπεδα Πεηξαηώο, πεξηόξηζαλ δξαζηηθά ηελ έθζεζε ηνπο ζηε λαπηηιία.
Σηα δάλεηα ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ πξνο ηελ ειιεληθή λαπηηιία παξαηεξείηαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε αύμεζε. Ο
δαλεηζκόο αλήιζε ζε 16,94 δηζ. δνιάξηα έλαληη 15,84 δηζ. δνιάξηα ην 2007. Πξόθεηηαη γηα αύμεζε 6,97% όηαλ κεηαμύ
2006 ? 2007 είραλ απμήζεη ηελ έθζεζή ηνπο ζηε λαπηηιία θαηά 115,59%.
Οριακά
Δπίζεο νξηαθή ήηαλ ε αύμεζε ησλ δαλείσλ θαη εθ κέξνπο ησλ μέλσλ ηξαπεδώλ κε γξαθεία ζηελ Διιάδα. Χαξαθηεξηζηηθή
είλαη ε πεξίπησζε ηεο Royal Bank of Scotland, ηεο κεγαιύηεξεο ηξάπεδαο ζηελ ειιεληθή λαπηηιία, πνπ ην 2008 αύμεζε
κόλν θαηά 8% ηα δάλεηά ηεο, ελώ ην 2007 είρε απμήζεη ην ραξηνθπιάθηό ηεο θαηά 23,59%.
Η ζηάζε ησλ ηξαπεδώλ ηε ρξνληά πνπ πέξαζε, πξνο ηελ ειιεληθή λαπηηιία, γίλεηαη απόιπηα αληηιεπηή από ην γεγνλόο όηη
ηα εθηακηεπζέληα δάλεηα απμήζεθαλ κόλν θαηά 18%, ελώ ην 2007 είραλ ζεκεηώζεη αύμεζε 44,71%. Τα δεζκεπκέλα
δάλεηα, εμάιινπ, ζεκείσζαλ πηώζε 8,9% θαη αλήιζαλ ζηα 19,65 δηζ. δνιάξηα, ελώ ην 2007 είραλ απμεζεί θαηά 44,5%.
Όπσο επηζεκαίλεηαη από ηνπο αλαιπηέο ηεο Petrofin, ε παγθόζκηα θξίζε δελ απνηππώζεθε ζην ζύλνιν ηνπ 2008, σζηόζν
ε ρξεκαηνδόηεζε ζηε λαπηηιία «πξνζγεηώζεθε» ηδηαίηεξα ζην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2008.
Από ην 2001 ν κέζνο εηήζηνο όξνο αύμεζεο ησλ δαλείσλ πξνο ηελ ειιεληθή λαπηηιία ήηαλ 23,7%. Δθηηκάηαη όηη ην 2009
γηα πξώηε θνξά ζηα ηειεπηαία ρξόληα, ηα δάλεηα πξνο ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο ζα παξνπζηάζνπλ αξλεηηθή εμέιημε.
Ήδε παξαηεξείηαη κείσζε ηεο παξαγσγήο λέσλ δαλείσλ θαη κείσζε ησλ ππαξρόλησλ ιόγσ απνπιεξσκώλ. Δθηηκάηαη
αθόκα όηη ιόγσ ηεο αθύξσζεο ζπκβνιαίσλ λαππήγεζεο ή ιόγσ ησλ αλαδηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηνλ ρξόλν παξάδνζεο
λέσλ πινίσλ, έλα κέξνο ησλ δεζκεπκέλσλ δαλείσλ δελ ζα εθηακηεπζνύλ. Δίλαη επίζεο εμαηξεηηθά πηζαλό νξηζκέλα κεγάια
λαπηηιηαθά ραξηνθπιάθηα λα «ζπάζνπλ» κεηαμύ δηάθνξσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ νξγαληζκώλ, επελδπηώλ θαη θεληξηθώλ
ηξαπεδώλ.
Ελληνικές
Η Δζληθή Τξάπεδα θαηέιαβε ην 2008 ηελ 5ε ζέζε παγθνζκίσο ζηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, ζέζε πνπ ην
2007 θαηειάκβαλε γηα πξώηε θνξά ε Πεηξαηώο. Η ηειεπηαία ην 2008 έπεζε ζηελ 12ε ζέζε κεηώλνληαο ην ραξηνθπιάθην
ηεο από ηα 3,376 δηζ. δνιάξηα ην 2007, ζε 2,078 δηζ. ην 2008. Πξόθεηηαη γηα κεηαβνιή 38,45%.
Η Δζληθή αύμεζε ην δαλεηαθό ηεο ραξηνθπιάθην ζηε λαπηηιία θαηά 48,22%, ε Αlpha Bank ην πεξηόξηζε θαηά 1,01%, ε
Δκπνξηθή αύμεζε θαηά 57,14%, ε Δurobank ην κείσζε θαηά 19,34%, ε FΒΒ αύμεζε θαηά 9,07%, ε Τξάπεδα Κύπξνπ θαηά
66,54%, ε Aegean Baltic θαηά 52,83%, ε Proton Bank κείσζε θαηά 25,36%, ε ΑΤΔ αύμεζε θαηά 83,63%, ε Μarfin Laiki
θαηά 8,22%, ηέινο ε Αspis κείσζε θαηά 28,03%.
Η έθζεζε ησλ επηθεθαιήο θνηλνπξαθηηθώλ δαλείσλ ζηελ ειιεληθή λαπηηιία αλέξρεηαη ζε 18,9 δηζ. δνιάξηα. Πξώηε
παξακέλεη ε Citibank κε 2,085 δηζ. δνι., θαη αθνινπζεί ε DVB κε 2,030 δηζ. δνιάξηα. Η Δζληθή Τξάπεδα δηαζέηεη δάλεηα
ύςνπο 675 εθαη. δνιαξίσλ θαη είλαη ε πξώηε κεηαμύ ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ θαη ζ' απηό ηνλ ηνκέα. Από ηνπο επηθεθαιήο
ησλ θνηλνπξαθηηθώλ δαλείσλ απνζύξζεθε ε Τξάπεδα Πεηξαηώο θαη πξνζηέζεθε ε RBS.
Η Petrofin θιείλνληαο ηελ έξεπλά ηεο ζεκεηώλεη όηη είλαη πηζαλό κέζα ζην 2009 λα ππάξμνπλ δάλεηα ηα νπνία δελ ζα
εμππεξεηνύληαη. Οκσο κέρξη ηώξα θάηη ηέηνην δελ έρεη αθόκα γίλεη γλσζηό ζηελ αγνξά, θαζώο νη εηαηξείεο εθπιεξώλνπλ
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη νη ηξάπεδεο παξακέλνπλ ζπλεξγάζηκεο.

