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Σπλέληεπμε ζηνλ Ηιία Μπέιιν

T. Petropoulos (Petrofin Research): Κορυθαία
επένδυζη παραμένει η ναυηιλία

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ κπνξνχλ απηή ηε ζηηγκή λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ
ειιεληθή λαπηηιία, ε νπνία φκσο αλαθάκπηεη θαη ζχληνκα εθηηκάηαη φηη ζα
απνηειέζεη καγλήηε αλάπηπμεο γηα ηνπο ηξαπεδίηεο.
Παξάιιεια κε πάλσ απφ 67 δηζ. δνι. πηζηψζεηο, ε επηηπρήο έμνδνο ησλ λαπηηιηαθψλ
επηρεηξήζεσλ απφ ηελ θξίζε δείρλεη φηη ε λαπηηιία απνηειεί κηα θαιή επέλδπζε, αθνχ
ε ζρέζε ξίζθνπ-αληακνηβήο γηα ηηο πηζηψηξηεο είλαη απφ ηηο ζεηηθφηεξεο.
Απηά ηνλίδεη κηιψληαο ζηελ «Ι» ν επηθεθαιήο ηεο Petrofin Research, Ted
Petropoulos, πνπ επί ζεηξά εηψλ ζπγθξνηεί ηελ πην ελδειερή εηθφλα ησλ λαπηηιηαθψλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ηεο δνκήο ηεο ειιεληθήο πνληνπφξνπ.
Εξ.: Πόζν εθηεζεηκέλεο είλαη νη ειιεληθέο θαη νη μέλεο ηξάπεδεο ζηνπο Έιιελεο
εθνπιηζηέο;
Απ.: Τα δάλεηα θαη γεληθφηεξα ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζεκείσζαλ
θάκςε ην ηειεπηαίν έηνο θαη κε βάζε ηελ έξεπλα ηεο Petrofin Bank Research νη
πηζηψζεηο πξνο ηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο αλήιζαλ ζε 67,02 δηζ. δνι. (δάλεηα
εθηακηεπκέλα ζπλ πηζησηηθέο γξακκέο κε εθηακηεπκέλεο), κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ
8,48% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Με δεδνκέλε ηελ παγθφζκηα ηξαπεδηθή
θξίζε θαη ηελ νηθνλνκηθή χθεζε φπσο θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο
ην 2009, ε κείσζε ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηδηαίηεξα ήπηα.
Εξ.: Πνιινί κίιεζαλ πέξπζη γηα ωξνινγηαθή βόκβα αλαθεξόκελνη ζηηο
επηζθάιεηεο ηεο λαπηηιίαο. Πόζν κεγάιν είλαη ην πξόβιεκα;
Απ.: Η θξίζε δελ ζπλνδεχηεθε απφ θηλήζεηο παληθνχ θαζψο νη ηξάπεδεο θαηάιαβαλ
φηη εάλ έθιεηλαλ ηε ξεπζηφηεηα πξνο ηνλ θιάδν, ζα έπιεηηαλ ζεκαληηθά θαη ηα δηθά
ηνπο ζπκθέξνληα. Έηζη δελ ζεκεηψζεθαλ παξά ειάρηζηεο ρξενθνπίεο λαπηηιηαθψλ
επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά θαη ηηο θαιέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ
κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη εθνπιηζηψλ, φπσο θαη ηελ αλάγθε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο
ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ θξίζε. Η ήπηα θαη ζπλαηλεηηθή απηή ζηξαηεγηθή
εθιακβάλεηαη απφ ηηο αγνξέο σο ε ελδεηθλπφκελε, ελψ παξάιιεια έδσζε ζηηο
ηξάπεδεο ηελ επθαηξία λα βειηηψζνπλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο θαη λα
εμαζθαιίζνπλ λέεο πξνκήζεηεο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εθιήζεζαλ λα

αλαδηαξζξψζνπλ ρξέε ή λα παξάζρνπλ πεξηφδνπο ράξηηνο.
Εξ.: Έρνπλ βειηηωζεί νη πξννπηηθέο γηα ηα ηξαπεδηθά λαπηηιηαθά ραξηνθπιάθηα;
Απ.: Η εμέιημε ε νπνία εληζρχεη απηή ηε ζηηγκή ηελ θαιή ζρέζε κεηαμχ εθνπιηζηψλ
θαη ηξαπεδψλ είλαη ε αλάθακςε ηεο λαπιαγνξάο θαη ησλ ηηκψλ ησλ πινίσλ. Καζψο
βειηηψλνληαη νη ηακεηαθέο ξνέο ησλ λαπηηιηαθψλ θαη ε αμία ηνπ ζηφινπ ηνπο, νη
δπζθνιίεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ εμαθαλίδνληαη θαη ην θιίκα
εκπηζηνζχλεο επαλαθάκπηεη. Αλ θαη απέρνπκε αθφκα απφ ηελ πιήξε εμνκάιπλζε ηεο
θαηάζηαζεο, ην βέβαην είλαη φηη ηα ρεηξφηεξα έρνπλ πεξάζεη.
Εξ.: Μπνξνύλ νη ηξάπεδεο λα επωθειεζνύλ από κηα αλαθάκπηνπζα λαπηηιηαθή
αγνξά;
Απ.: Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα θαη ηε
ξεπζηφηεηά ηνπο θαη λα μεθαζαξίζνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο απφ ηα κε
εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Καη ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ απφ πνχ ζα πξνέιζεη ε
αλάπηπμε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο: απφ ηε λαπηηιία ή απφ άιινπο θιάδνπο; Σηελ
παξνχζα θάζε ηα λαπηηιηαθά δάλεηα είλαη ηδηαίηεξα αθξηβά ηηκνινγεκέλα.
Βξίζθνληαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα ησλ ηειεπηαίσλ 40 εηψλ. Δπηπιένλ νη
πξνθαηαβνιέο έρνπλ πεξηνξηζηεί θαη νη ηζνξξνπίεο ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο
είλαη πην επλντθέο γηα ηνπο πηζησηέο. Ωο εθ ηνχηνπ ε ζρέζε ξίζθνπ - αληακνηβήο γηα
ηηο ηξάπεδεο είλαη ειθπζηηθή. Υπφ ηελ πξνυπφζεζε ινηπφλ φηη ε λαπιαγνξά ζα
παξακείλεη ζε ηξνρηά αλάθακςεο θαη δελ ζα εκθαληζηεί άιινο θιάδνο κε ηφζν
επλντθή ζρέζε ξίζθνπ -απφδνζεο, νη ρξεκαηνδνηήζεηο ζηε λαπηηιία αλακέλεηαη λα
αλαπηπρζνχλ ηαρέσο.
Εξ.: Είλαη ε λαπηηιία κηα θαιή ηνπνζέηεζε γηα ηηο ηξάπεδεο θαη γεληθόηεξα ηνπο
επελδπηέο;
Απ.: Οη Έιιελεο πινηνθηήηεο ηελ ηειεπηαία δηεηία απέδεημαλ φηη κπνξνχλ λα έρνπλ
ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηδφζεηο κέζα ζε έλα ηδηαηηέξα ερζξηθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια
ηίκεζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηηο ηξάπεδεο. Έηζη νη ηξαπεδίηεο είλαη ηδηαίηεξα
επραξηζηεκέλνη απφ ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ. Η
ειιεληθή θξίζε ρξένπο δελ επηηξέπεη ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο γηα ηελ ψξα λα θηίζνπλ
πάλσ ζηε ζρέζε κε ηνπο εθνπιηζηέο θαη λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ ηα δαλεηαθά
ραξηνθπιάθηα. Παξ' φια απηά αλακέλεηαη φηη θάηη ηέηνην ζα θαηαζηεί δπλαηφ
αξγφηεξα θέηνο θαη ην επφκελν έηνο, θαζψο ζα εληζρχεηαη ε ξεπζηφηεηα ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
«Αλνίγνπλ πάιη νη θεθαιαηαγνξέο ζε Επξώπε, ΗΠΑ θαη Αζία»
Εξ.: Η Κίλα κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ζαλ πηζηωηήο;
Απ.: Υπάξρνπλ ιακπξέο επθαηξίεο ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηηο λενεηζεξρφκελεο ζηνλ
θιάδν θηλεδηθέο θαη θνξεαηηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο επηδεηνχλ λα δαλείζνπλ κε
αληάιιαγκα ηελ ελίζρπζε ησλ λαππεγείσλ ζηηο ρψξεο ηνπο. Καζψο ε παγθφζκηα
αλάπηπμε θαη ην έμππλν ρξήκα κεηαλαζηεχεη πξνο ηελ άπσ Αλαηνιή, ηα πηζησηηθά
ηεο ηδξχκαηα βξίζθνληαη πιεκκπξηζκέλα κε κεηξεηά θαη φξεμε λα ηα δαλείζνπλ γηα
ηε ζηήξημε εζληθψλ ζηφρσλ φπσο ηα δχν λαππεγεία ηνπο. Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο
έρνπλ δεη ηελ επθαηξία θαη βξίζθνληαη ήδε ζε επαθέο, αιιά ε δηαδηθαζία είλαη αθφκα
αξγή θαζψο νη δχν θνπιηνχξεο αλαδεηνχλ ηε ζχγθιηζή ηνπο. Μαθξνπξφζεζκα ηα
δάλεηα απφ ηελ Αζία αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά.

Εξ.: Τη βιέπεηε ζηα ηεθηαηλόκελα ζηα ρξεκαηηζηήξηα αλαθνξηθά κε ηε λαπηηιία;
Απ.: Οη ειιεληθέο λαπηηιηαθέο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηελ Wall Street επεδίσμαλ
απμήζεηο θεθαιαίνπ κε πψιεζε λέσλ κεηνρψλ. Η πξνζπάζεηα απηή ήηαλ επηηπρήο θαη
πεξηζζφηεξα απφ 2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα αληιήζεθαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Τν
απνηέιεζκα ήηαλ ε ζεκαληηθή ελίζρπζε ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ λαπηηιηαθψλ αιιά κε
θφζηνο ηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηνλ ηδηνθηεηψλ ζηηο εηαηξείεο ζηνπο. Η λαπηηιία
δείρλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζεκάδηα αλάθακςεο κε παξάιιειε βειηίσζε ηνπ
θιίκαηνο, πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηηο λέεο παξαγγειίεο πινίσλ. Τν θιίκα φκσο
κπνξεί λα ραιάζεη εχθνια θαη είλαη πάληνηε δχζθνιν λα επαλαθάκςεη. Παξά φκσο ηε
δηαηήξεζε δπζθνιηψλ ζε δηεζλέο, εζληθφ θαη θιαδηθφ επίπεδν, νη ηξάπεδεο ζχληνκα
ζα αξρίζνπλ λα εξίδνπλ γηα εθείλνπο ηνπο εθνπιηζηέο πνπ απέδεημαλ φηη κπνξνχλ λα
αληεπεμέιζνπλ ζηηο θξίζεηο θαη λα βγνπλ ηζρπξφηεξνη.
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