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Γηα πνιύ θαηξό νη ηξάπεδεο δελ ελδηαθέξζεθαλ γηα ηνπο 

κηθξνύο πινηνθηήηεο, πξνηηκώληαο ηνπο κεζαίνπο θαη 

κεγάινπο πνπ επελδύνπλ είηε ζε θαηλνύξηα πινία είηε ζε 

πινία κηθξήο ειηθίαο. Επηπιένλ, νη ηξάπεδεο πνπ 

απέκεηλαλ ζηελ λαπηηιηαθή ρξεκαηνδόηεζε κεηά από ηηο 

ζπγρσλεύζεηο θαη ηηο αγνξαπσιεζίεο είλαη κεγαιύηεξεο 

θαη έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξα δαλεηνδνηηθά 

ραξηνθπιάθηα θαη έηζη ελδηαθέξνληαη γηα κεγαιύηεξα 

δάλεηα. Αθόκα, νη κεγάινη πινηνθηήηεο κε κεγαιύηεξεο 

θαη πην πεξίπινθεο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο έρνπλ 

κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ θνηηνύλ λα 

πνπιήζνπλ ηέηνηεο ακεηβόκελεο ππεξεζίεο. 

 

Λέγεηαη όηη ε θύζε κηζεί ηα θελά θαη ην ίδην ηζρύεη θαη 

γηα ηελ λαπηηιηαθή ρξεκαηνδόηεζε. Τν θελό ζηαδηαθά 

θαιύπηεηαη από κία πιεζώξα ηξαπεδώλ νη νπνίεο 

πξνζβιέπνπλ ζηνπο κηθξνύο πινηνθηήηεο. Απηέο νη 

ηξάπεδεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα κεηά από 

αλάιπζε όηη νη κηθξνί πινηνθηήηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

ρξεσζνύλ πςειόηεξα επηηόθηα θαη ακνηβέο γηα δάλεηα θαη 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαζώο έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

επηινγέο. 

 

Παξ� όιν πνπ νη ηξαπεδίηεο πάληα ιέλε όηη ππάξρεη 

ζρέζε κεηαμύ κεγέζνπο πινηνθηήηνπ θαη ελδνγελνύο 

ηξαπεδηθνύ ξίζθνπ, ε γνεηεία ησλ πςειόηεξσλ 

εηζνδεκάησλ από ηα δάλεηα ελδερνκέλσο λα 



εμηζνξξνπνύλ απηό ην ξίζθν, εηδηθόηεξα όηαλ νη αμίεο ησλ 

πινίσλ θαη ε ξεπζηόηεηα είλαη ηδηαίηεξα ςειέο. 

 

Τα θξηηήξηα ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ δαλεηνδνηηθνύ ξίζθνπ 

πνπ έρεη ζέζεη ε ζπλζήθε ηεο Βαζηιείαο ΙΙ έρνπλ 

πηνζεηεζεί πηα πιήξσο από ηηο λαπηηιηαθέο ηξάπεδεο θαη 

ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ πηα ζεηηθά παξά αξλεηηθά 

ζηνηρεία γηα εθείλεο ηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ κπεη ζηελ 

λαπηηιία ή έρνπλ επεθηαζεί ζηελ αγνξά ησλ κηθξώλ 

πινηνθηεηώλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πηζησηηθέο αμηνινγήζεηο 

ησλ κηθξώλ πινηνθηεηώλ θαη ησλ κηθξώλ δαλείσλ 

κπνξνύλ πηα λα αλαιπζνύλ θαη λα ζπγθξηζνύλ κε εθείλεο 

ησλ κεγαιύηεξσλ πινηνθηεηώλ θαη ησλ κεγαιύηεξσλ 

δαλείσλ. Τα απνηειέζκαηα, όκσο, δελ ππνζηεξίδνπλ 

πάληα ηνπο κεγάινπο πειάηεο κε κεγάιεο δαλεηαθέο 

αλάγθεο αιιά ρακειά spreads θαη ακνηβέο. 

 

Οπόηε, πνηέο είλαη απηέο νη λέεο ηξάπεδεο πνπ εηζέξρνληαη 

ζηελ αγνξά ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ κηθξνύ πινηoθηήηε; 

 

Μεξηθέο είλαη ζρεηηθά θαηλνύξηεο ή ηειείσο θαηλνύξηεο 

όπσο νη First Business Bank, Aegean Baltic Bank θαη ε 

Omega Bank. Κάπνηεο από ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηξάπεδεο 

αζρνινύληαη πεξηζζόηεξν κε ηνλ κηθξό πινηνθηήηε, όπσο 

ε Εγλαηία, ε Eurobank θαη ε Λατθή ρσξίο λα έρνπλ 

απνθιείζεη ηα κεγάια δάλεηα γηα ηνπο κεγαιύηεξνπο 

πειάηεο ηνπο. Μεξηθέο είλαη κηθξέο μέλεο ηξάπεδεο, όπσο 

ε Corner θαη άιιεο, πνπ εληόπηζαλ θαιέο επθαηξίεο ζηνλ 

ζπλδπαζκό ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο κε ην 

private banking. 

 

Τέινο, ππάξρνπλ κεγάιεο ηξάπεδεο νη νπνίεο, παξ� όιν 

πνπ δελ έρνπλ ζηόρν ηέηνηνπο πειάηεο, κπνξνύλ λα 

δαλείζνπλ θαη λα απνθνκίζνπλ κεγαιύηεξα έζνδα από 

ήδε κηθξνύο πειάηεο πνπ ηνπο μέξνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα θαη νη νπνίνη έρνπλ ζεκαληηθνύο ινγαξηαζκνύο 

ζ� απηέο θαη θάλνπλ ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ησλ 

πινίσλ ηνπο κέζσ απηώλ. 

 

Καζώο ε λαπηηιηαθή αγνξά, νη αμίεο ησλ πινίσλ θαη ηα 

έζνδα έρνπλ αλεβεί πνιύ ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα, αθόκα 

θαη νη κηθξόηεξνη πινηνθηήηεο άξρηζαλ λα είλαη πην 

επθαηάζηαηνη θαη άμηνη πξνζνρήο. Ούησο ή άιισο 

δεδνκέλνπ όηη έρνπλ παιηνύο ζηόινπο θαη ρακειά δάλεηα, 

νη πεξηζζόηεξνη ζα πξέπεη λα έρνπλ όρη κόλν 

απνπιεξώζεη ηηο παιηέο ππνρξεώζεηο ηνπο κέρξη ηώξα 

αιιά λα έρνπλ καδέςεη κεγάια απνζεκαηηθά ζε κεηξεηά, 

εθηόο βέβαηα εάλ ηα έρνπλ μνδέςεη ζε αγνξέο αθξηβώλ 

πινίσλ. 



 

Οη πεξηζζόηεξεο ηξάπεδεο ζήκεξα πνπ αζρνινύληαη κε 

ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ κηθξνύ πινηνθηήηε έρνπλ ζεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα από ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο. Όιεο όκσο ππνγξακκίδνπλ ηελ 

αλάγθε λα μέξνπλ θαιά ηνλ πειάηε ηνπο θαη λα αξλνύληαη 

ηα κε αμηόπηζηα νλόκαηα θαη δάλεηα θαζώο θαη λα έρνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηξακκέλε ζηελ αγνξά ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζεκεησζεί δξακαηηθή πηώζε. 

 

Οη ηξαπεδίηεο ηνπ λαπηηιηαθνύ ηνκέα είλαη πην επαίζζεηνη 

ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο θαζώο ε κέζε ειηθία ησλ 

ππνζεθεπκέλσλ πινίσλ είλαη πςειόηεξε θαη ε δσή πνπ 

ηνπο απνκέλεη είλαη αληηζηνίρσο ρακειόηεξε. Επηπιένλ, 

νη αμίεο ησλ παιαηόηεξσλ πινίσλ είλαη νη πξώηεο πνπ ζα 

θαηαπνληηζζνύλ ζε κία θάζεηε πηώζε ηεο αγνξάο, όπσο 

επίζεο θαη ην εηζόδεκά ηνπο. 

Έρνληαο ζεκειηώζεη όηη ππάξρεη απμαλόκελε όξεμε από 

ηηο ηξάπεδεο γηα δαλεηνδόηεζε ηνπ κηθξόηεξνπ Έιιελα 

πινηνθηήηε, ην εξώηεκα είλαη εάλ ζα έπξεπε νη κηθξνί 

πινηνθηήηεο λα αγνξάδνπλ πινία ζηηο ζεκεξηλέο 

παλάθξηβεο ηηκέο. Η ζύληνκε απάληεζε είλαη όρη. Εθ� 

όζνλ ε λαπηηιία δηαθξίλεηαη γηα ηελ θπθιηθόηεηά ηεο νη 

ηηκέο ησλ πινίσλ ζα πέζνπλ είηε ζύληνκα είηε αξγόηεξα. 

Η ππνκνλή ζα αληακεηθζεί αιιά ην κεηαμύ δηάζηεκα 

είλαη βαξεηό! Τν αίκα ησλ πεξηζζόηεξσλ πινηνθηεηώλ 

βξάδεη όηαλ βιέπνπλ θαη ππνινγίδνπλ ηα θέξδε κε ηνπο 

ζεκεξηλνύο λαύινπο πνπ ζα βγάδαλε εάλ είραλ 

πεξηζζόηεξα πινία θαη εάλ απηή ε αγνξά θξαηήζεη. 

 

Οη απόςεηο ησλ πινηνθηεηώλ δηίζηαληαη όζνλ αθνξά ζηελ 

καθξνβηόηεηα ηεο θαιήο αγνξάο. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα 

ηνπο ηξαπεδίηεο. Οη πεξηζζόηεξνη, πάλησο, παξαδέρνληαη 

όηη είλαη αξθεηά απίζαλν λα δνύκε ηηο πνιύ ρακειέο ηηκέο 

πινίσλ θαη ηνπο πνιύ ρακεινύο λαύινπο ηνπ 2002 θαζώο 

ην θόζηνο ηεο λαππήγεζεο έρεη αλέβεη θαη ε αγνξά έρεη 

αθόκα έιιεηςε από ζέζεηο ζηα λαππεγεία θαη, θπζηθά, 

ππάξρεη πάληα ν παξάγνληαο ηεο Κίλαο πνπ θάλεη όιεο ηηο 

αλαιύζεηο πνιύ βαζαληζηηθέο ζηηο ζσζηέο αμηνινγήζεηο 

ρξόλνπ θαη απνθάζεσλ. 

 

Επελδύνληαο ζήκεξα ζε ηνλάδ κηθξήο ειηθίαο θαη πνιύ 

αθξηβά, αθόκα θαη εάλ ε θαιή αγνξά θξαηήζεη γηα 1-2 

ρξόληα απνηειεί πάιη ςειό ξίζθν. Απηνί πνπ είλαη αξθεηά 

γελλαίνη ώζηε λα πηζηεύνπλ όηη ε θαιή αγνξά ζα 

θξαηήζεη ζα κπνξνύζαλ λα αγνξάζνπλ παιηόηεξα πινία 

θαη λα ηα απνπιεξώζνπλ ή λα ηα πνπιήζνπλ πξηλ γπξίζεη 

ε αγνξά. 



 

Η ηζηνξία, βέβαηα, είλαη γεκάηε από παξαδείγκαηα 

απνθάζεσλ πνπ απνδείρηεθαλ βιαθώδεηο όηαλ ε αγνξά 

γύξηζε. Όπσο ζην παηρλίδη �γύξσ γύξσ ν Μαλώιεο�, 

θάπνηνη κπνξεί λα βξνπλ θαξέθια λα θάηζνπλ θαη λα 

βγάινπλ θαιά ιεθηά αλ είλαη αξθεηά επέιηθηνη. Άιινη 

όρη. Καιή ηύρε, πάλησο! 

Οη ηξάπεδεο, εηδηθόηεξα απηέο πνπ δαλεηνδνηνύλ ηνπο 

κηθξόηεξνπο πινηνθηήηεο, ζα ήζειαλ λα δνπλ όηη 

θαιύπηεηαη ην δάλεην από ηελ αμία ηνπ πινίνπ θαη ε 

απνπιεξσκή ηνπ από ηελ ξεπζηόηεηα. Επίζεο ζα ήζειαλ 

λα έρνπλ απόδεημε γηα ηελ ξεπζηόηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πινηνθηήηε θαη ηελ πξόζεζή ηνπ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη 

ζε δύζθνιεο ζηηγκέο. Με απιά ιόγηα, νη ηξάπεδεο δελ 

ζέινπλ λα ιάβνπλ θαζόινπ κέξνο ζην ξίζθν ηνπ 

πινηνθηήηε. 

 

Η λαύισζε ελόο αθξηβνύ αιιά παιηόηεξνπ πινίνπ ζε 

πνηνηηθνύο λαπισηέο γηα 1-2 ρξόληα κεηώλεη ην ξίζθν ηεο 

ηξάπεδαο θαη ηεο επέλδπζεο. Τείλεη, όκσο, λα πεγαίλεη 

ελάληηα ζηνλ ιόγν πνπ αγνξάδεη ν κηθξόο πινηνθηήηεο 

παιηόηεξα πινία πνπ είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο spot 

αγνξάο θαη ε κέγηζηε θεξδνθνξία από απηήλ. Παξ� όιν, 

όκσο, πνπ νη ρξνλνλαπιώζεηο είλαη ζε ρακειόηεξα 

επίπεδα από ηα spot ζήκεξα, πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

γηα πςειόηεξε δαλεηνδόηεζε θαη σο εθ ηνύηνπ ε απόδνζε 

επί ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα κελ είλαη ηόζν θαθή όπσο 

αξρηθά κπνξεί λα λνκίδεη θαλείο θαη επηπιένλ είλαη πην 

αζθαιήο ζπλαιιαγή. 

 

Πνιινί κηθξνί πινηνθηήηεο πξνηηκνύλ όκσο λα πάξνπλ ην 

ξίζθν θαη λα θξαηήζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο επειημία 

θαζώο θαη ηελ δπλαηόηεηα λα πνπιήζνπλ ηα πινία ηνπο 

αλά πάζα ζηηγκή ρσξίο ην βάξνο ηεο ρξνλνλαύισζεο. 

 

Όπσο ζπκβαίλεη πάληα κε ηέηνηεο απνθάζεηο δελ ππάξρεη 

ζσζηή θαη ιάζνο επελδπηηθή απόθαζε. Καζώο νη 

πξννπηηθέο ηεο αγνξάο είλαη αβέβαηεο, νη κηθξόηεξνη 

πινηνθηήηεο ζα πξέπεη λα θάλνπλ αλαιύζεηο θαη 

ππνινγηζκνύο ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά δεδνκέλα 

ώζηε λα επηβεβαηώζνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα 

εμππεξεηήζνπλ ην δάλεην αθόκα θαη ζε αθξαίεο ζπλζήθεο 

ζπγθξηηηθά κε απηέο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα. 

 

Οη νηθνλνκηθνί ζύκβνπινη κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

πινηνθηήηεο ζηελ αλαδήηεζή ηνπο γηα κία ηζνξξνπεκέλε 

θαη πην επηηπρεκέλε επέλδπζε θαη ηξαπεδηθή ζηξαηεγηθή. 

Τέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα είλαη ππό ζπλερή 

αλαζεώξεζε θαη αμηνιόγεζε έρνληαο ζην κπαιό κεηαμύ 



άιισλ ηηο δπλαηόηεηεο θάζε πινηνθηήηε θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπ, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ξεπζηόηεηα θαη 

απαζρόιεζε ηνπ ζηόινπ ηνπ. Τα απνηειέζκαηα ηέηνησλ 

αλαιύζεσλ κπνξεί λα εθπιήμνπλ ηνπο πινηνθηήηεο θαη 

ζίγνπξα λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηηο απνθάζεηο ηνπο. 

 

Επηηέινπο όινη νη ηνκείο ηεο λαπηηιίαο αλζνύλ θαη όινη νη 

πινηνθηήηεο, αζρέηνπ κεγέζνπο απνιακβάλνπλ ηελ θαιή 

αγνξά. Επίζεο, ηνύηε ηε θνξά ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο 

ηξάπεδεο κε δηάζεζε λα βνεζήζνπλ ηνπο κηθξόηεξνπο λα 

απνθηήζνπλ πινία. Οη ληθεηέο θαη εηηεκέλνη ζα 

απνθαιπθζνύλ ζε όινπο ην πνιύ ζε δπν ρξόληα. Πνηέ δελ 

πξνζθέξζεθε ζε ηόζε αθζνλία ην ξίζθν θαη ε επθαηξία 

καδί όζν ηώξα. 

Από την εφημερίδα Οικονομική Ναυτιλιακή 

31 Ιανουαρίου 2005  

 
 


