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Αλακθίβνια, πεξλάκε κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ θαιή 

λαπηηιηαθή αγνξά. Απηή ε αλεξρφκελε αγνξά θαίλεηαη 

ηφζν απφ ην χςνο ησλ λαχισλ φζν θαη απφ ηηο 

θαιπάδνπζεο ηηκέο πινίσλ. Όινη νη ηνκείο έρνπλ βγεη 

θεξδηζκέλνη, αιιά νη θχξηνη πξσηαγσληζηέο είλαη ν 

ηνκέαο μεξνχ θνξηίνπ (dry bulk) φπσο θαη ηα containers. 

Γηα παξάδεηγκα, ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ν δείθηεο BDI 

(Baltic Dry Index) αλέβεθε απφ 1680 κνλάδεο 

(Ιαλνπάξηνο 2003) ζηηο 4765 (Δεθέκβξηνο 2003), κία 

αχμεζε δειαδή ηεο ηάμεσο ηνπ 183,6%. Η άλνδνο ησλ 

ηηκψλ ησλ πινίσλ είλαη επίζεο αθάζεθηε, φπσο βιέπνπκε 

γηα παξάδεηγκα ζηα capesize 5 εηψλ φπνπ ε ηηκή ηνπο 

αλέβεθε απφ ηα $30,5εθ. (Ιαλνπάξην 2003) ζηα $47εθ. 

(Ιαλνπάξηνο 2004), δειαδή κία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

54% (ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηνπο Clarkson�s � 9 

Ιαλνπαξίνπ 2004.) 
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Χσξίο λα κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ηξνθνδφηεζαλ απηή ηελ δπλακηθή άλνδν, απηνί πνπ 

ζπλέβαιαλ θπξίσο είλαη ελ πεξηιήςεη νη αθφινπζνη: 

 Σπλερήο άλνδνο ηνπ ΑΕΠ ηεο Κίλαο θαη ε αθόκα 

πην έληνλε αύμεζε ησλ εηζαγσγώλ θαη 

εμαγσγώλ ηεο.  

 Οηθνλνκηθή αλάθακςε θαη απμεκέλε αλάπηπμε 

όισλ ησλ πεξηνρώλ ηνπ θόζκνπ.  

 Θεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ νηθνλνκία ην 2004 

θαη κεηά. Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζθνξά ηνλάδ, 

αθόκα θαη κε ηα λαππεγεία λα ιεηηνπξγνύλ 

ζρεδόλ ζην 100% ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο (γηα ηα 

λαππεγεία ηεο Άπσ Αλαηνιήο) ην λέν ηνλάδ κεηά 

ηελ αθαίξεζε ησλ δηαιπζέλησλ πινίσλ, πνπ 

εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά δελ είλαη αξθεηό γηα λα 

θαιύςεη ηελ γνξγά απμαλόκελε δήηεζε. 

Επηπιένλ, νη θαζπζηεξήζεηο ζηα ιηκάληα θαη νη 

δπζθνιίεο ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θνξηίνπ ζηα 

ιηκάληα πξνο θόξησζεο ζηα πινία έρεη ζπκβάιεη 

ζε κεησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

παγθόζκηνπ ζηόινπ. 

 

Η αλσηέξσ αζπκθσλία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

έρεη ηξνθνδνηήζεη ηελ άλνδν ησλ λαχισλ θαη παξ� φιε 

ηελ αλακελφκελε άλνδν ζηελ παξαγσγή λένπ ηνλάδ ζηα 

λαππεγεία απφ 54,3εθ. ηφλνπο DWT ην ηέινο ηνπ 2003 

ζηνπο 59,7εθ. ηφλνπο DWT θαη ζε 59.46εθ. ηφλνπο DWT 

ην 2005 (Clarkson�s � ηέινο 2003/αξρέο 2004), νη 

πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο αλάπηπμεο 

εκθαλίδνληαη λα είλαη ηθαλέο λα απνξξνθήζνπλ απηή ηε 

δήηεζε ηνπιάρηζηνλ γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα πεξίπνπ. 

Απηή είλαη ε άπνςε ησλ λαπισηψλ, νη νπνίνη λαπιψλνπλ 

γηα πεξίνδν 2-5 εηψλ έλα κεγάιν αξηζκφ πινίσλ κε 

εθπιεθηηθά πςεινχο λαχινπο. Ωο εθ ηνχηνπ, έρνπκε 

ελδείμεηο φηη ν λαπηηιηαθφο ρψξνο πηζηεχεη φηη ε θαιή 

αγνξά ζα παξακείλεη θαη φηη δελ ζα ζπκβεί φ,ηη ζπκβαίλεη 

ζπλήζσο κεηά ηελ κεγάιε άλνδν λα αθνινπζήζεη κία 

θαηαζηξνθηθή πηψζε. 

 

Οη ηηκέο ησλ πινίσλ δελ ππνζηεξίδνληαη κφλν απφ ηνπο 

πνιχ πςεινχο λαχινπο θαη ηηο πςειέο ρξνλνλαπιψζεηο 

αιιά θαη απφ ηα πνιχ ρακειά επηηφθηα ησλ ΗΠΑ. Η 

λαπηηιία σο ηνκέαο κε ηεξάζηηεο αλάγθεο θεθαιαίνπ έρεη 

σθειεζεί εμαηξεηηθά απφ ην ζρεδφλ 1% θφζηνο ηνπ 

ρξήκαηνο θαζψο νη ΗΠΑ θνηηνχλ λα θξαηήζνπλ ηα 

επηηφθηα ρακειά ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάθακςε 

ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Τέινο, ην αδχλακν δνιάξην έρεη επίζεο ζπκβάιεη ζηελ 

άλνδν ησλ ηηκψλ ησλ πινίσλ. Σπλνςίδνληαο, νη 



λαπηηιηαθέο επελδχζεηο θαίλνληαη �αζθαιείο� θαζψο 

πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθά πςειέο απνδφζεηο ζην 

επελδεδπκέλν θαθάιαην, δεδνκέλνπ βέβαηα φηη είηε ε 

αγνξά ζα θξαηήζεη γηα θάπνηα ρξφληα ψζηε λα 

δηθαινγεζνχλ απηέο νη ηηκέο, ή νη επελδπηέο ζα 

πνπιήζνπλ πξηλ ηελ επφκελε πηψζε. 

 

Οη ηξάπεδεο παξαθνινπζνχλ απηήλ ηελ αλεξρφκελε 

αγνξά κε ζησπειή ραξά. Οη αμίεο ησλ πινίσλ ζηα 

δαλεηνραξηνθπιάθηα ηνπο έρνπλ εθηνμεπζεί ζηα χςε κε 

απνηέιεζκα λα θαιπηεξεχεη ε θάιπςή ηνπο. Ταπηφρξνλα, 

ηα έζνδα ησλ πινίσλ έρνπλ απμεζεί ψζηε νη πηζηψζεηο 

(αθφκε θαη νη πην αδχλαηεο), λα ραξαθηεξίδνληαη πγηείο. 

Τα πξνβιεκαηηθά δάλεηα έρνπλ ιηγνζηέςεη θαη ζηηο 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο εηαηξηθήο ρξενθνπίαο, ηα 

θαηαζρεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (assets) πξνζειθχνπλ 

κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη κε δηαξθψο απμεκέλεο ηηκέο. 

 

Επηπιένλ, νη ηξάπεδεο βιέπνληαο ηελ θαιή αγνξά θαη ηηο 

πγηείο πξννπηηθέο ηεο λαπηηιίαο έρνπλ αλεβάζεη ηα 

δαλεηνδνηηθά ηνπο φξηα ζε ρσξίο πξνεγνχκελν επίπεδα 

ελψ ζπγθεληξψλνληαη ζηνπο κεγάινπο πειάηεο κε λέν ζε 

ειηθία ηνλάδ, φπσο θαη κε λεφηεπθηα. Οη ηξάπεδεο έρνπλ 

επίζεο απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ πξνψζεζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δελ έρνπλ ξίζθν. Απηά 

θπκαίλνληαη απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ινγαξηαζκνχο 

θαηαζέζεσλ, επελδχζεηο ζπλαιιάγκαηνο θαη θάιπςε 

επηηνθίσλ (hedging) ζε ζηξαηεγηθέο θαιχςεηο πην 

αλεπηπγκέλεο θαη κνληέξλεο. Επηπιένλ, νη ηξάπεδεο έρνπλ 

αξρίζεη λα ελδηαθέξνληαη γηα ηα freight futures θαη ηα 

vessel value futures θαζψο θαη γηα άιια ρξεκαην-

νηθνλνκηθά εξγαιεία. Επελδπηηθέο ζπλαιιαγέο φπσο 

ζπκβνπιή γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, πσιήζεηο θαη / 

ή αγνξέο ζηφισλ θαη γεληθέο εηαηξηθέο ζπκβνπιέο 

ειθχνπλ επίζεο ην ελδηαθέξνλ ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Επίζεο, ιφγσ ηεο απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ζε αγνξέο 

θαη πσιήζεηο, νη ηξάπεδεο ηψξα απνιακβάλνπλ 

πςειφηεξεο ακνηβέο γηα ηα δάλεηά ηνπο ηα νπνία 

απνπιεξψλνληαη θαη αληηθαζίζηαληαη πην γξήγνξα απφ 

πξηλ ιφγσ πξφσξσλ απνπιεξσκψλ βαζηζκέλσλ ζηηο 

πσιήζεηο. 

 

Παξ� φιε φκσο ηελ εηδπιιηαθή εηθφλα ηφζν γηα ηνπο 

πινηνθηήηεο φζν γηα ηηο ηξάπεδεο, θαλέλαο δελ πξέπεη λα 

παξαζχξεηαη απφ κία ςεπδαίζζεζε αζθάιεηαο. Οη 

εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχλ ηερλεηέο ηηκέο 

πινίσλ θαη πξνζδνθίεο, νη νπνίεο ζπάληα δηθαηψλνληαη 

απφ κεηέπεηηα γεγνλφηα. Είλαη πνιχ δπλαηφλ φηη ε 

επηζεηηθή δαλεηνδφηεζε απφ κέξνπο ησλ πινηνθηεηψλ θαη 



ηξαπεδψλ λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθφ ππεξ-δαλεηζκφ ησλ 

πινηνθηεηψλ κε πηζαλή χθεζε ζε κεξηθά ρξφληα φπνπ νη 

απνπιεξσκέο θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηελ 

ζεκεξηλή αγνξά λα κε κπνξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ απφ 

ηα θαζαξά έζνδα ηνπ πινίνπ. 

 

Καζψο γίλεηαη πίζηε ε εληχπσζε φηη ε θαιή αγνξά ζα 

παξακείλεη, νη ηξάπεδεο ζπρλά θέξνληαη απξφζεθηα θαη 

αληαγσλίδνληαη επηζεηηθά γηα ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά. 

Σπρλά, νη πινηνθηήηεο εθκεηαιιεχνληαη ηηο αλνδηθέο ηηκέο 

πινίσλ γηα πςειφηεξα πνζνζηά δαλεηζκνχ κε ζθνπφ λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηνλάδ ρσξίο λα δεζκεχνπλ άιιν 

δηθφ ηνπο θεθάιαην. 

 

Τν απνηέιεζκα είλαη λα απμάλεηαη ην ρξένο ηνπο, πξάγκα 

πνπ είλαη αλεζπρεηηθφ. Επηπιένλ, αθφκα θαη λα νη ήδε 

ππάξρνπζεο ηξάπεδεο ηνπ πειάηε δελ επηζπκνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ ζηφινπ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν κε αχμεζε ηνπ ρξένπο, ν πειάηεο πνιχ ζπρλά 

αιιάδεη ηξάπεδα γηα λα επηηχρεη ηνλ ζθνπφ ηνπ. 

 

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δπλαηήο αγνξάο είλαη ε 

αιιαγή λννηξνπίαο ηνπ δαλεηνιήπηε απέλαληη ζηελ 

εηαηξηθή ξεπζηφηεηα. Καθνκαζεκέλνο θαζψο είλαη απφ 

φιν θαη πην απμαλφκελεο εηζξνέο ρξεκάησλ, νη 

δαλεηνιήπηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ φιε ηελ 

ξεπζηφηεηά ηνπο γηα λέεο αγνξέο. Είλαη αλαπφθεπθην 

φκσο νη λέεο απηέο αγνξέο λα γίλνληαη ζε αθφκα πην 

θνπζθσκέλεο ηηκέο, κε απνηέιεζκα λα �ππνζεθεχεηαη� 

αθφκα πην πνιχ ην κέιινλ ηνπο. Σπλεπάγεηαη έηζη φηη νη 

πινηνθηήηεο πνπ αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλνδηθή 

αγνξά γηα λα κεηψζνπλ ηα ρξέε ηνπο (κέζσ πσιήζεσλ 

πινίσλ, αχμεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ιφγσ θεξδψλ, θιπ) 

απιψο ηα απμάλνπλ κε φιεο ηηο ζπλεπαγφκελεο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο. 

 

Οη ηξάπεδεο ζάπξεπε λα είλαη πξνζεθηηθέο θαη λα ξσηνχλ 

ηνπο πινηνθηήηεο γηα ηελ επελδπηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο 

ζηξαηεγηθή. Τα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ κία πγηή ζηξαηεγηθή είλαη ε λννηξνπία 

ηνπ πινηνθηήηε απέλαληη ζηελ καθξνπξφζεζκε 

ρξνλνλαχισζε ησλ πινίσλ, ηελ πνηφηεηα ησλ λαπισηψλ, 

ηελ εμαζθάιηζε (hedging) ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ λαχισλ. 

Οη πινηνθηήηεο πνπ αγνξάδνπλ πινία εμαληιψληαο ηελ 

ξεπζηφηεηά ηνπο θαη ηηο απμεκέλεο αμίεο κε πσιεζέλησλ 

πινίσλ ελψ δελ εμαζθαιίδνπλ ην εηζφδεκά ηνπο ή ηα 

επηηφθηα, ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. 

Ήδε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ πινίσλ έρνπλ ζεκεηψζεη 

άλνδν ιφγσ απμεκέλσλ αζθαιίζηξσλ, κηζζψλ θαη, ην πην 



ζεκαληηθφ, ηεο αλάγθεο λα δηαηεξείηαη ην πινίν ζε 

θαιχηεξε ηερληθή θαηάζηαζε ιφγσ ηνπ Port State 

Control, ηεο ζεκαίαο θαη άιισλ θαλνληζκψλ θαη 

επηζεσξήζεσλ. Είλαη εχθνιν λα αγλννχκε ηέηνηνπ είδνπο 

απμήζεηο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο μεπεξλνχλ ην 10% 

εηεζίσο θαηά κέζν φξν, φηαλ ε αγνξά είλαη ζε άλζηζε. Η 

πηψζε φκσο αλακθίβνια ζα έξζεη κηα κέξα φηαλ ε 

λαπηηιία βξεζεί ζην ρακειφ ζεκείν ηνπ ζπλεζηζκέλνπ ηεο 

θχθινπ θαη εηδηθφηεξα φηαλ ζεσξείηαη επξέσο 

αλακελφκελν φηη ζα αλεβνχλ ηα επηηφθηα ην 2004 θαη 

πέξα.  

Έλαο ηξφπνο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κέηξν 

ζχγθξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ γηα ηνπο πινηνθηήηεο θαζψο 

θαη γηα ηηο ηξάπεδεο ζα ήηαλ λα ζπγθξίλνπκε ηα δάλεηα 

πξν ελφο έηνπο κε απηά πνπ ππνβάιινληαη ηψξα γηα 

έγθξηζε. Αλακθίβνια, νη ηηκέο ησλ πινίσλ έρνπλ αλέβεη 

θαη αλ ππνζέζνπκε φηη ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο είλαη 

ίδην κε ην πεξζηλφ, ηφηε ην δάλεην πξέπεη λα είλαη 

ςειφηεξν θαηά 30-50%. Γη� απηφ, νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη 

λα απαηηνχλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο ρξνλνλαπιψζεηο 

ηέηνηαο δηάξθεηαο ψζηε ην ρξένο λα κεηψλεηαη ζηα ίδηα 

επίπεδα κε ηα πξνεγνχκελα, ππνζέηνληαο φηη νη άιιεο 

παξάκεηξνη παξακέλνπλ νη ίδηεο. Χσξίο ακθηβνιία, γηα λα 

γίλεη απηφ πξνυπνζέηεη ρξνλνλαπιψζεηο ηνπιάρηζηνλ ελφο 

έηνπο, θαη πηζαλφηεξα 2-3 εηψλ. Με ηνπο λαχινπο ησλ 

ρξνλνλαπιψζεσλ φκσο λα έρνπλ αλεβεί ζεκαληηθά, είλαη 

ελδηαθέξνλ λα δνχκε αλ απηφ ην ζρήκα έρεη απνηέιεζκα 

θαη εάλ ν δαλεηνιήπηεο θαζψο θαη ε ηξάπεδα έρνπλ 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα. 

 

Παπαθέηοςμε ένα παπάδειγμα για ηην ανωηέπω ςπόθεζη:  

Σύμθωνα με ηιρ ζηαηιζηικέρ ηηρ Clarkson 9/1/2004, παπαθέηοςμε ένα 

παπάδειγμα ενόρ πλοίος handymax 5 εηών ηος οποίος η αξία ηον Ιανοςάπιο 

ηος 2003 ήηαν $15εκ. πος θα ηο ζςγκπίνοςμε με ένα ίδιος ηύπος πλοίο 6 εηών 

ηον Ιανοςάπιο 2004 πος κοζηίζει $21.5εκ. 

Περίπηωζη Α 

Δεδομζνα δανείου: Ιανουαρίου 2003 

Handymax 5 ετών αξίασ $15εκ. 

70% δάνειο $10.5εκ. 

Αποπληρωμή μζχρι το 15ο ζτοσ ηλικίασ 10 χρόνια 

Ετήςια αποπληρωμή $1.05εκ. 

Υπόλοιπο δανείου ςτο τζλοσ του 3ου ζτουσ $7.35εκ. 



Χρονοναφλωςη 3 ετών με 350 μζρεσ τον χρόνο $8.300 ημερηςίωσ. 

 

Περίπηωζη B 

Δεδομζνα δανείου: Ιανουαρίου 2004 

Handymax 6 ετών αξίασ $21,5εκ. 

70% δάνειο $15,05εκ. 

Αποπληρωμή μζχρι το 15ο ζτοσ ηλικίασ 9 χρόνια 

Χρονοναφλωςη 2 ετών με 340 μζρεσ τον χρόνο $19.750 ημερηςίωσ. 

 

Α & Β 

Δφο ετών (για 2 χρόνια χρονοναφλωςη) $7.620.000 

Αποπληρωμή $2 χρόνια ςτα $3,85εκ. ετηςίωσ 

Υπόλοιπο δανείου ςτο τζλοσ του 2ου χρόνου $7,35εκ. 

 

Σπλνςίδνληαο, νη ηξάπεδεο είλαη παλεπηπρείο κε ηα 

πςειφηαηα θέξδε ησλ πινηνθηεηψλ, ηηο αμίεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη νη 

δαλεηνιήπηεο ηνχην ηνλ θαηξφ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη 

απφ θνληά, πάλησο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ξεπζηφηεηα 

ε νπνία ζα πξέπεη λα αλεβαίλεη θαη ην ρξένο πνπ ζα 

πξέπεη λα κεηψλεηαη. Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα κεηψζνπλ 

ηελ δαλεηνδφηεζε ζε επηζεηηθνχο δαλεηνιήπηεο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαιή αγνξά γηα λα κεγαιψζνπλ ηελ 

επηρείξεζή ηνπο θαηξνζθνπηθά ρσξίο εμαζθάιηζε θέξδνπο 

θαη πξνζηαζίαο απφ ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ. Οπφηε ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθέο φζνλ αθνξά ζηελ ζχλαςε 

θαηλνχξησλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο είλαη βαζηζκέλεο ζηελ 

επηζεηηθή δαλεηνιεςία.  

Από ην πεξηνδηθό 'Ναπο' 

Φεβξνπάξηνο 2004  

 

 


