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Εξεηάζονηαρ ηη ναςηιλιακή σπημαηοδόηηζη ζε παγκόζμιο
επίπεδο, διαπιζηώνοςμε όηι ζηα ηέλη ηος 1997 ςπήπσαν 202
ηπάπεζερ πος αζσολούνηαν ενεπγά με ηην ζςγκεκπιμένη
δπαζηηπιόηηηα.
Ο κ. Τενη Πεηπόποςλορ, ιδπςηήρ και διεςθςνηήρ ηηρ
Petrofin S.A., πεπιγπάθει ηοςρ παπάγονηερ πος επηπεάζοςν
ζήμεπα ηη ζηάζη ηων ηπαπεζών και αναλύει ηιρ ηάζειρ και
ηιρ πποοπηικέρ ζηο σώπο ηηρ ναςηιλιακήρ σπημαηοδόηηζηρ.
Υπάξρεη, πξάγκαηη, "ζπλωζηηζκόο" ηξαπεδώλ ζην
ρώξν ηεο λαπηηιηαθήο πίζηεο;
Η δηθή κνπ ζέζε ήηαλ θαη παξακέλεη όηη δελ ππάξρνπλ
πνηέ πνιιέο ηξάπεδεο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο
λαπηηιίαο. Ωο εθ ηνύηνπ, νη ηξαπεδίηεο, πνπ ζπλήζσο
ηζρπξίδνληαη ην αληίζεην, απιώο επηζπκνύλ λα
πξνζηαηεύνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη θπζηθά λα κε
κνηξαζηνύλ "ηελ πίηα" ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο κε
άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.

Ειινρεύεη βεβαίσο ν θίλδπλνο ηεο ππεξβνιηθήο
ρξεκαηνδόηεζεο ηεο λαπηηιίαο, πνπ είλαη δπλαηόλ αλ
νδεγήζεη ζε πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο, αιιά ζπλήζσο νη
εκπνξηθέο ηξάπεδεο αζρνινύληαη κε ηε ρξεκαηνδόηεζε
πινίσλ ηνπ ππάξρνληνο ζηόινπ (second hand)θαη ζε πνιύ
κηθξόηεξν βαζκό κε ηε δαλεηνδόηεζε λέσλ θαηαζθεπώλ.
Πνύ νθείιεηαη ην αηθλίδην ελδηαθέξνλ ηξαπεδώλ πνπ
δελ είραλ αζρνιεζεί πνηέ κε ηε λαπηηιία, λα
δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζην ρώξν;
Η αλάπηπμε ησλ λαπηηιηαθώλ ηξαπεδώλ εμειίρζεθε κε
εληππσζηαθνύο ξπζκνύο ζηελ Άπσ Αλαηνιή κεηά ην
1992, γηαηί κέρξη ηόηε ηνπιάρηζηνλ ε λαπηηιία εζεσξείην
αθόκε "βξώκηθε δνπιεηά". Τν ελδηαθέξνλ πνπ έδεημαλ
ήηαλ ινγηθό, εμαηηίαο ηεο εληππσζηαθήο πνξείαο πνπ
παξνπζίαδαλ κέρξη θαη ην 1995 νη λαπιαγνξέο μεξνύ
θνξηίνπ, αιιά θαη ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηώλ
ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Αληίζεηα,
παξαηεξήζεθε πηώζε ζηνλ αξηζκό ησλ ακεξηθαληθώλ
ηξαπεδώλ 'πνπ δελ αθνινύζεζαλ ηε λαπηηιία, θαη είδακε
ζηαζεξόηεηα ζηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο.
Πνηα είλαη ζήκεξα ε ζηάζε ηωλ ηξαπεδώλ πνπ ζηε
δεθαεηία ηνπ '90 αζρνιήζεθαλ κε ηε λαπηηιία,
αλαηξέπνληαο ηηο ηζνξξνπίεο δπλάκεωλ;
Οη ηξάπεδεο πνπ αζρνιήζεθαλ πεξηζηαζηαθά κε ηε
λαπηηιία ή έρνπλ καθξόρξνλεο ζρέζεηο κε ηνπο
πινηνθηήηεο ππέζηεζαλ δηπιό ζνθ. Από ηε κηα πιεπξά
πθίζηαληαη ηηο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηελ Άπσ Αλαηνιή,
πνπ δελ ηελ είραλ πξνβιέςεη θαη ηηο έπηαζε «ζηνλ ύπλν»,
θαη από ηελ άιιε ππάξρεη ζεκαληηθή ύθεζε ζηηο
κεηαθνξέο μεξνύ θνξηίνπ, κε απνηέιεζκα θαλέλα bulk
carrier λα κελ εηζπξάηηεη ηθαλνπνηεηηθέο απνιαβέο.
Καηόπηλ απηώλ, ηα πεξηζζόηεξα δάλεηα πνπ ΄ρνπλ
ζπλαθζεί ηελ ηειεπηαία ηξηεηία είλαη πξνβιεκαηηθά.
Έλα ζηνηρείν ην νπνίν ζα ήζεια λα ζρνιηάζεηε είλαη ην
ζέκα ηωλ εθηηκήζεωλ ηωλ αμηώλ ηωλ πινίωλ
(valuations) πνπ θαίλεηαη όηη θηλνύληαη πιένλ εθηόο
ινγηθήο.
Σην ζέκα ησλ valuations επηθξαηεί ζήκεξα ράνο.
Σεκαληηθό πνζνζηό επζύλεο πάλησο έρνπλ θαη νη
ηξάπεδεο, επεηδή αθξηβώο ζηεξίδνληαλ πεξηζζόηεξν ζηηο
εθηηκήζεηο ησλ αμηώλ ησλ πινίσλ θαη ιηγόηεξν ζηε
ξεπζηόηεηα ησλ πειαηώλ ηνπο. Με ηε πξαθηηθή απηή, ε
ρξεκαηνδόηεζε ηεο λαπηηιίαο είρε γίλεη πιένλ ζέκα
απιώλ πξνζδηνξηζκώλ.
Ιζηνξηθά όκσο έρεη απνδεηρζεί όηη ε λαπηηιηαθή πίζηε δελ
είλαη ζέκα πξνζδηνξηζκώλ, αιιά ππνζέζεσλ. Σηελ

αληίζεηε πεξίπησζε, ράλνπκε ηε ινγηθή πνπ δηέπεη ηε
λαπηηιία θαη δεκηνπξγνύκε πξνβιεκαηηθά δάλεηα.
Αλαθέξεζηε ζε πνηνηηθνύο ή πνζνηηθνύο
πξνζδηνξηζκνύο;
Είλαη γεγνλόο όηη γηα αξθεηό θαηξό ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο
λαπηηιίαο είρε πάςεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηεο
πνηόηεηαο θαη είρε πξνηηκήζεη εθείλνπο ηεο πνζόηεηαο.
Πηζηεύσ ινηπόλ όηη ε θαηάξξεπζε ηνπο ζπζηήκαηνο
εθηίκεζεο ησλ πινίσλ, αιιά θαη ησλ δαλείσλ, πνπ
παξαηεξείηαη ζήκεξα, νθείιεηαη αθξηβώο ζην όηη είρε
αλαρζεί ην valuation ζε θαζνξηζηηθό παξάγνληα ηεο
απόθαζεο γηα δαλεηνδόηεζε, ελώ απνηειεί απιώο έλα
κέξνο ηνπ κσζατθνύ πνπ ηε ζπλζέηεη.
Η λαπηηιία θπζηθά δελ έρεη δεδνκέλα κεγέζε, θαη νη αμίεο
ησλ πινίσλ είλαη ίζσο ην πιένλ θπκαηλόκελν από απηά.
Πώο ζα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά νη ηξάπεδεο;
Τν πώο ζα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζρεηίδεηαη ζίγνπξα
θαη κε ηε θηινζνθία ησλ ηξαπεδώλ όζνλ αθνξά ηε
ρξεκαηνδόηεζε ηεο λαπηηιίαο. Αλ ζεσξνύλ δειαδή όηη ηα
πξνβιήκαηα πξνέξρνληαη από ηελ θξίζε ηεο λαπιαγνξάο
θαη όρη από ηελ νξγάλσζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
πινηνθηήηε, αλ δειαδή ζεσξνύλ όηη νθείινληαη ζε
εμσγελείο παξάγνληεο θαη βιέπνπλ ζεηηθά ηνλ πειάηε
ηνπο, ηόηε ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ γηα λα μεπεξάζνπλ ηα
πξνβιήκαηα, θαη απηό είλαη ζεηηθό ζηνηρείν.
Αλ όκσο ε θξίζε ζηα πινία κεηαθνξάο μεξνύ θνξηίνπ
δηαξθέζεη αθόκε έμη κήλεο, θαη θαηά ηα θαηλόκελα απηό
ζα ζπκβεί, ηα πξνβιήκαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ
πινηνθηεηώλ πνπ δηαζέηνπλ ππεξήιηθα πινία ζα
απμεζνύλ, θαη από θεη θαη πέξα, αλ ππάξμνπλ πησρεύζεηο,
θαηαζρέζεηο ή ηέινο πάλησλ ό,ηη ζρεηηθό, ζα εμαξηεζεί
από ηελ ππνκνλή ησλ ηξαπεδώλ.
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