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Μέρξη θαη πξηλ κία δεθαεηία ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο ζεσξείην αθφκα ην αζρεκφπαπν ηεο 

λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Βιέπνληάο ηελ ζαλ 'εηδηθή' 

αγνξά πνπ έθεξε κεγαιχηεξν πηζησηηθφ ξίζθν, έλαο 

κεγάινο αξηζκφο απφ δηεζλείο ηξάπεδεο ηελ αληηκεηψπηδε 

κε θαρππνςία. 

Υπήξραλ αηζζεηέο εμαηξέζεηο φπσο ε Royal Bank of 

Scotland ε νπνία αλέπηπμε έληνλε παξνπζία ζηελ 

ειιεληθή λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε κε πξαγκαηηθά 

αμηνζαχκαζηα απνηειέζκαηα. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε, 

πάλησο, φηη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 έιεηπαλ απφ 

ηελ αξέλα ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο (κε εμαίξεζε ηελ Δζληθή Τξάπεδα 

Διιάδνο), πξάγκα ην νπνίν πξνθαινχζε πνιιά εηξσληθά 

ζρφιηα. 
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Δπηπιένλ, ε επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ Διιήλσλ 

πινηνθηεηψλ εθείλν ηνλ θαηξφ ζηα ππεξήιηθα πινία, αλ 

θαη αμηνζαχκαζηε γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ δηαρείξηζε 

θαηθεξδνθνξία, δελ κπνξνχζε λα ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ ηελ ψξα θαη ηελ ζηηγκή πνπ 

εθείλεο ηειείσλαλ ηελ πεξίνδν ησλ δαλείσλ φηαλ ηα πινία 

έθηαλαλ ηελ ειηθία πνπ νη Έιιελεο ηα αγφξαδαλ. 

Τν κνληέιν ειιεληθήο πινηνθηεζίαο κε ηελ έιιεηςε 

corporate δνκήο θαη δηαθάλεηαο ήηαλ έλα πεξαηηέξσ 

εκπφδην γηα ηξάπεδεο ζπλεζηζκέλεο λα δαλείδνπλ ζε 

εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο ή κεγάινπο 

ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο κε corporate δνκή. 

Σχκθσλα κε ηελ πξφζθαηε έξεπλα ηεο Petrofin, Petrofin 

Bank Research ©, ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ κε ελεξγφ 

δξάζε ζηελ ειιεληθή λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε 

αλέβεθε απφ 52 ην 1992 ζηηο 77 ην 1997 (νη πεξηζζφηεξεο 

κε κηθξά ραξηνθπιάθηα), κεηά έπεζε ιφγσ ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ, απνξξνθήζεσλ θαη απνκαθξχλζεσλ ζηηο 

40 ην 2001, ελψ ε πιένλ πξφζθαηε έξεπλα ηνπ 

Οθησβξίνπ 2003 αλεβάδεη ηνλ αξηζκφ ζηηο 55  

Πίλαθαο 1 

 

Απηή φκσο δελ είλαη νιφθιεξε ε πξαγκαηηθφηεηα. Ωο 

απνηέιεζκα θπξίσο ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

απνξξνθήζεσλ, αιιά θαη ηεο αιιαγήο ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ απνγνεηεπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ, έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο ηξαπεδψλ 

εμαθαλίζηεθε απφ ηνλ ρψξν ηεο λαπηηιηαθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ή κείσζε δξακαηηθά ηελ ειιεληθή 

παξνπζία ηνπ φπσο νη National Westminster, Allfirst, 

Barclays, Societe Generale, DNB, Guiness Mahon, Bank 

of Scotland, Viking, BCV, Hambros, Hill Samuel, Chase, 

KBC, Bank of New York, ING, θαη άιιεο. 

Παξάιιεια, έλαο αξηζκφο ηξαπεδψλ είηε εηζήιζε ζηελ 

αγνξά ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

πξψηε θνξά είηε αχμεζε ην ραξηνθπιάθηφ ηνπ ζεκαληηθά, 
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φπσο Hamburgische θαη LB Kiel (ηψξα HSH-Nordbank), 

Bremer Landesbank, Deutsche Schiffsbank, Credit Suisse 

θαη άιιεο.  

Σε γεληθέο γξακκέο, παξ' φιε ηελ απνρψξεζε ελφο 

αξηζκνχ ηξαπεδψλ κέζσ ζπγρσλεχζεσλ, απνξξνθήζεσλ 

θαη απνκαθξχλζεσλ, νη ηξάπεδεο κε ελεξγφ δξάζε αληί λα 

κεησζνχλλ αληηζέησο απμήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

πξάγκα πνπ δείρλεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 

αγνξάο. 

Τν πην ζεκαληηθφ πάλησο είλαη α) ε ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ 

ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη β) ε άλνδνο 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζε ζεκαληηθνχο παίθηεο ηεο 

αγνξάο. 

Μέζα ζε 18 κήλεο, δειαδή απφ ηνλ Γεθέκβξην 2001 έσο 

ηνλ Ιαλνπάξην 2003, ηα ζπλνιηθά ειιεληθά ραξηνθπιάθηα 

αλέβεθαλ απφ $16,525 δηο ζε $28,506 δηο, δειαδή κία 

εληππσζηαθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 72,5% (βιέπε Πίλαθα 

2 πην θάησ) θαη ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο παξνπζηάδεη κία 

αχμεζε εμ ίζνπ εληππσζηαθή, 34%. 

Πίλαθαο 2  

TABLE 1  

 

Δεθέκβ

ξηνο 

2001 

Ιαλνπά

ξηνο 

2003 

Ινύλη

νο 

2003 

Ειιεληθά 

ραξτνυπιάθηα 

% 

Σπκκετ

νρήο 

% 

Αύμεσεο 

ραξτνυπι

αθίωλ 

κεταμύ 

Ιαλνπαξίν

π 2003 θαη 

Ινπλίνπ 

2003 

  Αξηζκόο τξαπεδώλ 

Δεθέκβ

ξηνο 

2001 

Ιαλνπά

ξηνο 

2003 

Ινύλην

ο 2003 
 

Κατεγ

νξία A  
11 10 10 

$7,050δι

ς 

$8,185δ

ις 

$13,12

5δις 
46% 60,35% 

 

Κατεγ

νξία B  
20 30 33 

$6,165δι

ς 

$8,604b

n 

$10,09

6δις 
35,5% 17,34% 

 

Κατεγ

νξία C  
9 11 12 

$3,310b

n 

$4,472b

n 

$5,285

δις 
18,5% 18,2% 

 

Σύνολ

α 
40 51 55 

$16,52b

n 

$21,261

bn 

$28,50

6δις 
100% 34% 

 



Η ειιεληθή λαπηηιηαθή ρξεκαηνδνηηθή αγνξά έρεη 

ρσξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Petrofin Bank 

Research© ζε 

1. Μη ελληνικέσ τράπεζεσ με ελληνικθ παρουςία (ςε μορφθ υποκαταςτθματοσ θ 
γραφείου αντιπροςώπου),  

 

 

 

2. Μη ελληνικέσ τράπεζεσ χωρίσ ελληνικθ παρουςία και  
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3. Ελληνικέσ τράπεζεσ  
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ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο Α, Β, Γ. 

Πξέπεη παξαηεξήζνπκε φηη ζεκαληηθέο ζηελ ηεξάζηηα 

αχμεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ είλαη ηξάπεδεο φπσο νη Royal 

Bank of Scotland, HSH-Nordbank, Deutsche Schiffsbank, 

νη νπνίεο είλαη ζηηο πξψηεο 3 φζνλ αθνξά ζηα ειιεληθά 

ηνπο ραξηνθπιάθηα θαη κεηαμχ ηνπο έρνπλ ην 44.3% ησλ 

ζπλνιηθψλ δαλείσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε Έιιελεο πειάηεο. 

Μεηά αθνινπζνχλ 11 ηξάπεδεο κε ραξηνθπιάθηα κεηαμχ 

$500 εθ. θαη $1.5 δηο θαη νη ππφινηπεο 41 κε κηθξφηεξα 

πνζά. 

Η αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

αληηπξνζσπεχεη ην δεχηεξν κεγάιν λέν ηνχηεο ηεο 

έξεπλαο, θαζψο απφ ιηγψηεξν απφ $1 δηο ζηε κέζε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '90 αλέβεθε ζε $3.31 δηο ζηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2001 θαη ζε $5.285 δηο ηνλ Ινχλην ηνπ 2003. 

Δπηπιένλ, νη 4 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο (Δζληθή, Άιθα, 

Δκπνξηθή θαη Πεηξαηψο) ηψξα ζπγθεληξψλνπλ ην 77.6% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ειιεληθνχ ηνκέα θαζψο νη ηξάπεδεο απηέο 

ηψξα αληαγσλίδνληαη ηηο κεγάιεο δηεζλείο επί ίζνηο φξνηο. 

Αμίδεη επίζεο λα θνηηάμνπκε θαη ηελ αγνξά ησλ 

θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ ε νπνία κεγάισζε αξρηθά κέζσ 

δηαηξαπεδηθήο ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλνκήο ηνπ 

πηζησηηθνχ ξίζθνπ ππφ ηελ κνξθή ησλ club deals. Ο 
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Πίλαθαο Γ δείρλεη ηηο θχξηεο δηαρεηξίζηξηεο ηξάπεδεο ζηηο 

νπνίεο δεζπφδεη ε Citibank αθνινπζνχκελε απφ ηηο 

Deutsche Schiffsbank, Alpha, ABN θαη Aegean Baltic 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ LB Kiel. 

Οη αλσηέξσ 5 ηξάπεδεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 67% ηεο 

αγνξάο ησλ ειιεληθψλ θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ. 

Πίλαθαο Δ 

 

Βασικοί λόγοι για την εκρηκτική αύξηση 

 

Οη θχξηνη ιφγνη γηα ηελ κεηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο εληνπίδνληαη ζηηο πνηνηηθέο 

αιιαγέο ηεο ίδηαο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. 

Οη Έιιελεο πινηνθηήηεο θαηάιαβαλ γξήγνξα ηνλ άλεκν 

ηεο αιιαγήο πνπ έπλεε ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ 

θαλνληζκψλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ ρψξνπ θαη φρη απιψο 

ζπκκνξθψζεθαλ, παξά βξέζεθαλ λα εγνχληαη ηεο 

θαηάζηαζεο. Με ην ζιφγθαλ 'if you can't beat them join 

them', νη Έιιελεο πινηνθηήηεο εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο 

ρακειέο ηηκέο λαππήγεζεο θαη ηα ρακειά επηηφθηα κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα νγθσδέζηαην βηβιίν 

παξαγγειηψλ πνπ απνηειεί ην 18% ησλ παγθνζκίσλ 

παξαγγειηψλ. Δπηπιένλ, ε κεηακφξθσζε επίζεο έγθεηηαη 

θαη ζηελ αγνξά λεψηεξσλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ θαη 
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απαιιαγήο απφ ηα παιηά, κε έκθαζε ζηα κεγαιχηεξα 

πινία θαη ζηελ πηνζέηεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ρξνλνλαπιψζεσλ, θαζψο θαη ζην fixing ησλ επηηνθίσλ. 

Μφλν ε φξεμε φκσο γηα ηελ απφθηεζε θαηλνχξησλ θαη 

λεψηεξσλ πινίσλ δελ ζα ήηαλ αξθεηή, αλ νη ηξάπεδεο δελ 

έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ απηέο ηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο. 

Έηζη είλαη θαλεξφ φηη ε πξνζθνξά ησλ πφξσλ πξνο ηελ 

ειιεληθή λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε απμήζεθε κε ηνλ 

ίδην εληππσζηαθφ ξπζκφ γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ 

θνχξζα αγνξψλ. 

Τη έγηλε φκσο κε ην εξψηεκα ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δνκήο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ; Η 

απάληεζε ζ' απηφ ην εξψηεκα δφζεθε απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο πινηνθηήηεο πνπ απνθάζηζαλ ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ζηξαηεγηθήο, ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ηαθηηθψλ θαη, ην πην ζεκαληηθφ, ηεο ζεηηθήο ηνπο 

πξνζέγγηζεο πξνο ηα ζέκαηα ησλ θαλνληζκψλ, ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαθάλεηαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ ξίζθνπ. 

Οη Έιιελεο πινηνθηήηεο αλέπηπμαλ ην Δπξσπατθφ ηνπο 

πξνθίι, νη ζηφινη ηνπο κεγάισζαλ, έγηλαλ πεξηζζφηεξνη 

θαη νινθάλεξα λεψηεξνη. Η πξνζέγγηζή ηνπο ζηελ 

νηθνλνκηθή δηαθάλεηα επεηεχρζεθε κε πιήξε ζπλεξγαζία 

θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα θάλνπλ ηηο ηξάπεδεο λα λνηψζνπλ 

αζθαιείο εληζρχζεθε ζε πνιχ ςειφ βαζκφ. Δμαθνινπζεί, 

θπζηθά, λα πθίζηαηαη ην 'ειιεληθφ κνληέιν πινηνθηεζίαο' 

αιιά ε πνηφηεηα ησλ assets, ε ηθαλφηεηα θαη ε κέζνδνο 

ηεο δηαρείξηζεο, νη φξνη ησλ δαλείσλ θαη ην πηζησηηθφ 

ξίζθν έρνπλ θαιπηεξεχζεη. 

Υπάξρνπλ αθφκα πνιιέο, Δπξσπατθέο θπξίσο, ηξάπεδεο 

πνπ δελ δηαηίζεληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κε corporate 

εηαηξείεο αιιά θαζψο ε ειιεληθή αγνξά έρεη θηάζεη λα 

είλαη ε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν, ιίγνη πηα κπνξνχλ λα ηελ 

αγλννχλ. 

Η θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο 

θαη ησλ ειιεληθψλ δαλείσλ έιαβε ρψξα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ηα spreads θαη νη ακνηβέο έγηλα πην 

ζθιεξέο, πξάγκα πνπ έθαλε ηα ειιεληθά λαπηηιηαθά 

δάλεηα πην ειθπζηηθά. Οη δηεζλείο ηξάπεδεο βξίζθνπλ φηη 

είλαη φιν θαη πην δχζθνιν λα εμαζθαιίζνπλ πνηνηηθά 

δάλεηα ζε άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο κε ειθπζηηθνχο 

φξνπο θαη ηα ειιεληθά δάλεηα κε εγγχεζε πνηνηηθά assets 

απεηέιεζαλ κία ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή. Τέινο, κε ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Enron θαη άιισλ εηαηξεηψλ κε ζρεηηθή 

έιιεηςε assets, ε γνεηεία ηνπ real asset lending αλέβεθε. 



Δπηπιένλ, επήιζε θαη ε δπλαηή λαπηηιηαθή αλάθακςε κε 

ηελ κνξθή ηεο απμεκέλεο δήηεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ζε κία πεξίνδν πεξηνξηζκέλεο 

πξνζθνξάο. Καζψο νη ηηκέο ησλ πινίσλ εθηνμεχζεθαλ, 

έηζη αλέβεθαλ θαη ηα νηθνλνκηθά πξνγλσζηηθά 

ππνβνεζνχκελα απφ ηα εληππσζηαθά ρακειά επηηφθηα, ν 

ηνκέαο ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο γεληθφηεξα θαη 

ηεο ειιεληθήο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο εηδηθφηεξα 

απνδεηθλχνληαη φιν θαη πην γνεηεπηηθνί. 

Γη� απηφ, κε ηνπο δαλεηνδφηεο λα ζπεχδνπλ λα απμήζνπλ 

ηελ επηθεξδή ηνπο δαλεηνδφηεζε απνιακβάλνληαο ηεο 

πιήξνπο ππνζηήξημεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπο 

φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο απμεκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο, 

κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε φηη ε αλάπηπμε ζα ζπλερηζηεί 

ηα εξρφκελα ρξφληα. 

Η δηάζεζε ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ λα θηηάμνπλ δίρηπα 

αζθαιείαο κε ηελ κνξθή ησλ ρξνλνλαπιψζεσλ πεξηφδνπ 

θαη ηεο δηαζθάιηζεο ησλ επηηνθίσλ ζα βνεζήζνπλ ηνλ 

ηνκέα αθφκα θαη αλ ε αγνξά αξρίζεη λα δείρλεη ζεκάδηα 

αδπλακίαο ζε έλα ή δχν ρξφληα. 

Η λεαξή ειηθία ησλ πινίσλ ζ' απνηειέζεη πεγή αζθάιεηαο 

γηα ηηο ηξάπεδεο ζην κέιινλ δηαζθαιίδνληαο έηζη κία 

ζηαζεξφηεηα ζηελ ειιεληθή λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε. 

Ο κφλνο θίλδπλνο λα μαλαγίλεη αζρεκφπαπν ν θχθλνο ζην 

κέιινλ ζα ήηαλ εάλ νη ηξάπεδεο έραλαλ ηελ θήκε ησλ 

'δχζθνισλ' πνπ απέθηεζαλ κε θφπν θαη άξρηδαλ λα 

δαλείδνπλ κε ππεξβνιηθά πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 90% θαη 

άλσ ησλ αμηψλ ησλ πινίσλ νη νπνίεο απφ κφλεο ηνπο 

αλεβαίλνπλ ηαρχηαηα. 

Τέινο, ππάξρνπλ ελδείμεηο απφ ελζνπζηψδεηο ηξάπεδεο 

απφ ηελ Άπσ Αλαηνιή (Κίλα θαη Κνξέα) κε πνιχ 

ειθπζηηθά δάλεηα φζνλ αθνξά ζηα πνζά θαη ζηα spreads, 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ παξαγγειηψλ γηα λεφηεπθηα 

ζηα λαππεγεία ησλ ρσξψλ ηνπο. Η ηάζε απηή, εάλ θηάζεη 

ηελ ππεξβνιή, πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θαζψο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε πηζησηηθή ραιάξσζε παληνχ. 

Γηα ηελ ψξα, πάλησο, νη ηξάπεδεο θαη νη Έιιελεο πειάηεο 

απνιακβάλνπλ κία πξσηνθαλή πεξίνδν θεξδνθνξίαο ε 

νπνία έρεη μεπεξάζεη ηα booms ηνπ παξειζφληνο θαη δελ 

δείρλεη αθφκα ζεκεία ππνρψξεζεο. 

 

Από το περιοδικό 'Νασς' 

Οκτώβριος 2003  

 


