Η ελληνική ποντοπόροσ ναυτιλία χρωςτάει πάνω από 32,35 δις. δολάρια
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Η «MHNIAIA» ρευςτότθτα των Ελλινων εφοπλιςτϊν υπολογίηεται ςτθν τρζχουςα
περίοδο ςτα 1.8 δις. δολάρια, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ πορείασ των ναφλων το
πρϊτο τρίμθνο του 2005. Σο κολοςςιαίο αυτό ποςό διατίκεται από τουσ εφοπλιςτζσ
για τθν επζκταςθ του ςτόλου τουσ, τθν αφξθςθ των αποκεμάτων τουσ, για επενδφςεισ
ςε άλλουσ τομείσ όπωσ είναι κυρίωσ το real estate ι ςε προςωπικζσ επενδφςεισ όπωσ
είναι μετοχζσ, ομόλογα κ.λπ. και επίςθσ για τθ μείωςθ του χρζουσ που ζχουν από
ναυτιλιακζσ ι άλλεσ δραςτθριότθτεσ.
H υψθλι ρευςτότθτα είναι λογικό να προκαλεί τθν προςοχι των τμθμάτων private
bankinkg τθσ ελλθνικισ και διεκνοφσ τραπεηικισ αγοράσ και να λειτουργεί ωσ
καταλφτθσ ςτθν αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ μεταξφ των τραπεηϊν, τόνιςε ο διευκφνων
ςφμβουλοσ τθσ Petrofin S.A. κ. Ted Πετρόπουλοσ μιλϊντασ ςε ςυνζδριο για τθ
χρθματοδότθςθ τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ που οργανϊνεται ςτθν Ακινα από τθν
εταιρεία Lloyd's List Event.
Ο κ. Πετρόπουλοσ αναφερόμενοσ γενικότερα ςτθν πορεία χρθματοδότθςθσ τθσ
παγκόςμιασ ναυτιλίασ ςθμείωςε μεταξφ άλλων ότι οι ςυνολικζσ οφειλζσ τθσ
παγκοςμίου ναυτιλίασ προσ τισ 160 περίπου τράπεηεσ που δρςτθριοποιοφνται ςτον
κλάδο αγγίηουν το αςτρονομικό ποςό των 230 δις. δολαρίων και είναι αυξθμζνο κατά
20% ςε ςχζςθ με το 2003. Η ελλθνικι ποντοπόροσ ναυτιλία «διεκδικεί» το 14% των
ςυνολικϊν οφειλϊν ιτοι πάνω από 32,35 δις. δολάρια.
Οπωσ εκτιμά ο κ. Πετρόπουλοσ τα χρζθ των Ελλινων εφοπλιςτϊν αναμζνεται να
αυξθκοφν ωσ ποςοςτό του ςυνόλου τθσ παγκόςμιασ ναυτιλίασ κατά τθ διάρκεια των
επόμενων ετϊν κακϊσ αναμζνεται θ παράδοςθ των νεότευκτων πλοίων, ενϊ

αυξάνεται και ο αρικμόσ των εταιρειϊν που κα προχωρεί ςε δθμόςια προςφορά
μετοχϊν.
Οπωσ εκτιμάται θ ετιςια νζα «παραγωγι» δανείων μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των
χρεϊςεων (commitments) κα φκάςει ςτα 4,5-5 δις. δολάρια, ενϊ ςε παγκόςμιο
επίπεδο τα νζα δάνεια ανζρχονται ςε 40 δις. δολάρια και τα δφο τρίτα αυτϊν
αφοροφν τθ χρθματοδότθςθ καταςκευισ νζων πλοίων. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ
αφξθςθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων των Ελλινων εφοπλιςτϊν αυξικθκε το 2004
κατά 26,6% ςε ςχζςθ με το 2003.
Πάντωσ ζνα μζροσ των δανειακϊν υποχρεϊςεων τθσ παγκόςμιασ ναυτιλίασ και
ςυνακόλουκα και τθσ ελλθνικισ υποκακίςταται από τα κεφάλαια που αντλοφν οι
ναυτιλιακζσ εταιρείεσ από τθν ειςαγωγι τουσ ςτα χρθματιςτιρια και κυρίωσ ςτο
αμερικανικό.
Τπολογίηεται ότι τα ςυνολικά κεφάλαια που κα αντλθκοφν μζςω δθμοςίων
προςφορϊν από ναυτιλιακζσ εταιρείεσ κα αυξθκοφν το 2005, ενϊ ςε τρζχοντα
επίπεδα φκάνουν τα 5-6 δις. δολάρια αντιπροςωπεφοντασ το 15% περίπου των
κεφαλαίων όλων των εταιρειϊν που ζχουν προχωριςει ςε δθμόςια προςφορά.
Χρθματοδότθςθ
Αναφερόμενοσ ςτισ προοπτικζσ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ ο κ.
Πετρόπουλοσ ςθμείωςε μεταξφ άλλων ότι για το 2005 τα περικϊρια (shipping
margins) κα παραμείνουν ςτα τρζχοντα επίπεδα, ενϊ αναμζνεται να υπάρξει αφξθςθ
του όγκου των δανείων κακϊσ αναμζνονται νζεσ παραδόςεισ πλοίων, αυξάνονται τα
μεγζκθ των πλοίων κακϊσ και θ αξία του ελλθνόκτθτου ςτόλου ενϊ μακροπρόκεςμα
το περιβάλλον είναι κετικό για τθ ναυτιλιακι βιομθχανία.
Προβλθματιςμόσ ωςτόςο δθμιουργείται από τθν άλλθ πλευρά από μία πικανι
διόρκωςθ τθσ ναυλαγοράσ, μία μείωςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ του παγκόςμιου
εμπορίου, από τθν επιτάχυνςθ των παραδόςεων νεότευκτων πλοίων ςε ςυνδυαςμό
με τθν μθ αφξθςθ του αρικμοφ των πλοίων που οδθγοφνται ςε απόςυρςθ και τθσ
αφξθςθσ των αμερικανικϊν επιτοκίων.
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