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Το Χρηματο-οικονομικό κόςτοσ του δανείου είναι εξαιρετικά ςημαντικόσ 
παράγοντασ που επηρεάζει άμεςα την απόδοςη τησ ναυτιλιακήσ 
επένδυςησ. Οτιδήποτε λοιπόν μεγαλώνει αυτό το κόςτοσ, ή και μειώνει τα 
ποςοςτά χρηματοδότηςησ, θα έχει αρνητικά αποτελέςματα ςτην 
ελληνική ναυτιλία, ιδίωσ ςε μία περίοδο που κάνει άλματα τόςο ςτην 
καλυτέρευςη τησ ηλικίασ του ςτόλου τησ όςο και ςτο ςύνολο των 
επενδυτικών και τραπεζικών υποχρεώςεών τησ. 

Σε απηό ην ηεύρνο ζα παξνπζηάζσ ηηο επηδξάζεηο ηεο 

ζπλζήθεο Basel II ζην θόζηνο θαη ζηνπο όξνπο 

ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ λαπηηιία, όπσο θαη πνηεο 

θαηεγνξίεο ζα επεξεαζηνύλ πεξηζζόηεξν. 

Η BIS (Bank of International Settlements) εηζεγήζεθε ηηο 

πξνηάζεηο ηεο ζπλζήθεο Basel II ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2001 

θαη κεηά αθνινπζήζεθε από έλα γξαπηό πξζρέδην ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2001. Οη πξνηάζεηο απηέο, κόιηο 



επηθπξσζνύλ, αλακέλεηαη όηη ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά 

ηόζν ηελ λαπηηιηαθή ρξεκαηνδόηεζε όζν θαη ην ύςνο ηνπ 

θόζηνπο ησλ δαλείσλ πνπ πιεξώλνπλ όινη νη 

πινηνθηήηεο, εηδηθόηεξα νη κηθξόηεξνη πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ ηα 2/3 ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζε 

αξηζκνύ πινηνθηεηώλ. 

Οη ηζρύνληεο θαλνληζκνί ηεο ζπλζήθεο Basel I 

εθαξκόζηεθαλ ην 1988 κέζσ κίαο δηάηαμεο πνπ 

δεκνζηεύζεθε από ηελ Δπηηξνπή Basel θαη είρε ηνλ ηίηιν 

International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards (Γηεζλήο Σύγθιηζε Μέηξσλ 

Αμηνιόγεζεο Κεθαιαίνπ). Απηή ε δηάηαμε έζεζε ηηο 

παξακέηξνπο αμηνιόγεζεο ξίζθνπ γηα ηηο δαλεηνδνηηθέο 

ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο, ζηελ ζπλέρεηα, θαζνξίδνπλ ην 

ύςνο ηνπ ηξαπεδηθνύ θεθαιαίνπ πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί 

γηα ηέηνηεο ζπλαιιαγέο.  

Οη θαλνληζκνί ήηαλ μεθάζαξνη θαη θαζνξηζκέλνη αιιά 

απιντθνί ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο 

επηθηλδπλόηεηαο θαη ηηο επηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

δαλεηνδνηηθέο εμαζθαιίζεηο. Οη λαπηηιηαθέο πηζηώζεηο 

κεγάισλ θαη κηθξώλ νκίισλ, γηα παξάδεηγκα, 

αληηκεησπηδόληνπζαλ ην ίδην άζρεηα κε ην κέγεζνο θαη 

ηελ πνηόηεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ έθαλε ηνλ δαλεηζκό. 

Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα κεξηθέο ηξάπεδεο λα θάλνπλ 

δαλεηνδνηήζεηο πςεινύ ξίζθνπ κε ζθνπό πςειά έζνδα 

ρσξίο λ� αθήλνπλ πεξηζώξηα αζθαιείαο γηα εθηίκεζε ηεο 

ίδηαο ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηνπ δαλείνπ. Σπγθεθξηκέλνο 

αξηζκόο ησλ πιένλ εμειηγκέλσλ ηξαπεδώλ αλέπηπμε 

δηθνύο ηνπ εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο, ην νπνίν ζήκαηλε, 

όκσο, όηη ζπγθξηλόκελεο κε άιιεο, ιγώηεξν εμειηγκέλεο 

ηξάπεδεο, έβγαηλαλ εθηόο ζπλαγσληζκνύ. Πξάγκαηη, απηόο 

ν παξάγνληαο κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη θαη έλαο από ηνπο 

θύξηνπο ιόγνπο γηα ηελ απνκάθξπλζε αξθεηώλ γλσζηώλ 

λαπηηιηαθώλ ηξαπεδώλ από ηελ ζθελή ηεο λαπηηιηαθήο 

ρξεκαηνδόηεζεο. 

Γη� απηό ηνλ ιόγν, νη πξνηάζεηο ηεο Basel II έξρνληαη λα 

δώζνπλ θάπνηα ιύζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

ξίζθνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ όινη νη ηύπνη δαλεηνδόηεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λαπηηιηαθήο. Δηζάγνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο εθηίκεζεο ξίζθνπ (risk weighting) βάζεη ηεο 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο (credit rating). Απηνύ ηνπ 

είδνπο νη πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο κπνξνύλ ρνληξηθά 

λα ρσξηζηνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο. Η Καηεγνξία Α είλαη 

κία επξύηεξα απνδεθηή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηηο 

πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο δηεζλώλ νξγαληζκώλ όπσο νη 

Standard & Poors, Moodys, θιπ. 

Η Καηεγνξία Β είλαη ε πηζηνιεπηηθή αμηνιόγεζε πνπ 

πηνζεηεί ε θάζε ηξάπεδα μερσξηζηά, ε εζσηεξηθή 

πξνζέγγηζε, ε νπνία επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο ηελ 

αλάπηπμε θαη ρξήζε ησλ δηθώλ ηνπο πηζηνιεπηηθώλ 



θξηηεξίσλ. Μέζσ ηεο εζσηεξηθήο πξνζέγγηζεο, νη 

ηξάπεδεο κπνξνύλ λ' αθνινπζήζνπλ ή εθαξκνζκέλα 

κέηξα αμηνιόγεζεο επηθηλδπλόηεηαο ή έλα πξνρσξεκέλν 

ζύζηεκα πηζηνιεπηηθήο αμνιόγεζεο, ην νπνίν ηνπο δίλεη 

πεξηζζόηεξε ειεπζεξία ζηελ εθηίκεζε ηνπ πηζηνιεπηηθνύ 

ξίζθνπ.  

Όια ηα ζπζηήκαηα πάλησο απαηηνύλ απζηεξά θξηηήξηα, 

παξαρώξεζε πιεξνθνξηώλ θαη ζπλεπή κεζνδνινγία. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ, όκσο, ην γεγνλόο όηη ηα πινία δελ 

ππνινγίδνληαη ζαλ εμαζθάιηζε ζηηο πξνηάζεηο ηεο Basel 

IΙ όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνζκέλε πξνζέγγηζε θαη γη� 

απηό αλακέλεηαη όηη νη ηξάπεδεο ζα δηαιέμνπλ ην 

πξνρσξεκέλν ζύζηεκα πηζηνιεπηηθήο αμηνιόγεζεο. 

Σην δεκνζηεπκέλην πξνζρέδην ηνπ Οθησβξίνπ 2001, 

εθόζνλ δάλεηα έρνπλ σο ζθνπό ηελ ρξεκαηνδόηεζε 

πινίσλ, ηαμηλνκνύληαη ζηελ θαηεγνξία �ρξεκαηνδόηεζε 

αληηθεηκέλνπ� (�object finance�). Τα λαπηηιηαθά 

δάλεηα, όκσο, κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ σο 

�επηρεηξεκαηηθά�́δάλεηα παξά σο δάλεηα αληηθεηκέλνπ ή 

εηδηθώλ πηζηώζεσλ (object or specialised credits) 

Πξάγκαηη, ην πξνζρέδην, όληαο ζρεηηθά θαηλνύξην, δελ 

έρεη αθόκα ζρνιηαζζεί ζην ζύλνιό ηνπ, νύηε έρεη 

εμαληιεζεί ε θξηηηθή πάλσ ηνπ. Δλ αληηζέζεη, ην ίδην ην 

πξνζρέδην θαιεί ηνπο ζρεηηθνύο ηνκείο λα θάλνπλ ηα 

ζρόιηά ηνπο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα ζπκβνπιεπηηθή 

δεκνζίεπζε πξνηνύ νξηζηηθνπνηεζεί γύξσ ζην ηέινο ηνπ 

2002 (κπνξεί θαη αξγόηεξα) θαη ζα εθαξκνζζεί ην 2005. 

Ήδε έρνπλ εθθξαζζεί απόςεηο όηη ρξεηάδεηαη 

πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα ηελ ζπκβνπιεπηηθή πεξίνδν θαη 

σο εθ ηνύηνπ κπνξεί ε εθαξκνγή ηνπ λα θαζπζηεξήζεη 

πέξαλ ηνπ 2005. 

Παξ� όια ηα 3 ρξόληα ή θαη παξαπάλσ κέρξη ηελ 

εθαξκνγή ηεο, ε Basel II ζα επηθέξεη κεγάιε πίεζε ζηηο 

λαπηηιηαθέο ηξάπεδεο λα αλαπηύμνπλ δηθό ηνπο ζύζηεκα 

αμηνιόγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο. Ήδε έρεη αξρίζεη 

λα εθαξκόδεηαη ζρεδόλ από όιεο ηηο Τξάπεδεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, εηδηθά ηηο γεξκαληθέο δεκόζηεο 

ηξάπεδεο, νη νπνίεο έρνπλ δερζεί ηελ θξηηηθή ησλ 

εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ όηη παξέρνπλ θζελά δάλεηα 

βαζηζκέλεο ζε ρακειόηεξν θόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ 

ηνπο παξέρεη ε εγγύεζε ηνπ θξάηνπο. Απηό ζεσξείηαη 

αζέκηηνο ζπλαγσληζκόο ππέξ ησλ θξαηηθώλ ηξαπεδώλ. 

Δπίζεο έρεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο όηη παξ� όιν πνπ 

απνκέλεη ζεκαληηθό ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θαη ιακβάλνληαο ππ� όςηλ ηελ 

αβεβαηόηεηα πνπ δηέπεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, 

θαζώο θαη ηηο δηάθνξεο αληημνόηεηεο, θάπνηεο ηξάπεδεο 

έρνπλ αξρίζεη λα βαζίδνληαη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ζηα 



δηθά ηνπο ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλόηεηαο, όπνπ ρξεηάδεηαη λα εθηηκεζνύλ θαη λα 

θνζηνινγεζνύλ θαηλνύξηεο πηζηώζεηο. 

Δπίζεο έλαο αξηζκόο ηξαπεδώλ έρεη αξρίζεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ Basel II σο δηθαηνινγία γηα ηελ 

θνζηνιόγεζε δαλείσλ παξ� όιν πνπ ε επίδξαζή ηεο 

απέρεη ρξόληα αθόκα. 

Σηελ λαπηηιία, ε νπνία ζεσξείηαη ηνκέαο πςεινύ ξίζθνπ, 

ε εθαξκνγή ηεο Basel II ζηελ νπνηαδήπνηε ηειηθή κνξθή 

ηεο, ζα νδεγήζεη αλαπόθεπθηα ζε πςειόηεξν θόζηνο 

όισλ ησλ λαπηηιηθώλ πηζηώζεσλ, θάηη πνπ έρεη ήδε 

αξρίζεη. Παξ� όιν πνπ κόλνλ νη ηξάπεδεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο επεξεάδνληαη άκεζα από ηηο 

πξνηάζεηο, αλακέλεηαη όηη ε πίεζε γηα πςειόηεξν θόζηνο 

δαλεηζκνύ ζα αθνινπζεζεί κε ελζνπζηαζκό θαη από ηηο 

ηξάπεδεο εθηόο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηόο εάλ νη 

ηξάπεδεο εθηόο ΔΔ ζειήζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο απέλαληη ζ� εθείλεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Αλακέλεηαη επίζεο όηη νη κεγάιεο ειιεληθέο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο ζα σθειεζνύλ πνιύ πεξηζζόηεξν από ηνπο 

κηθξνύο πινηνθηήηεο. Ο θύξηνο ιόγνο είλαη όηη νη κεγάινη 

νξγαληζκνί (είηε είλαη ζην ρξεκαηηζηήξην είηε όρη) ζα 

κπνξέζνπλ λα έρνπλ θαιύηεξε αμηνιόγεζε κε βάζε ην 

επηρεηξεζηαθό ηνπο κέγεζνο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, ελ αληηζέζεη κε ηηο κηθξέο εηαηξείεο. Τν θόζηνο 

ρξεκαηνδόηεζεο ινηπόλ γη� απηέο ηηο εηαηξείεο είλαη 

αλακελόκελν λα κεηζεί. 

Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Petrofin Research ©, 

από ηηο 749 ειιεληθέο εηαηξείεο ην 2002, νη 488 ή 65,15% 

είλαη εηαηξείεο κε ζηόινπο 1-4 πινίσλ. Δίλαη θαλεξό, 

ινηπόλ, όηη ην θόζηνο δαλεηζκνύ γηα όινπο απηνύο ηνπο 

πινηνθηήηεο, πνπ έηλαη ήδε ςειόηεξν από ηνπο κεγάινπο, 

ζα απμεζεί αθόκα πεξηζζόηεξν. Δπίζεο, κε απμεκέλν ην 

θόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη αλακελόκελν λα κεησζεί 

πεξαηηέξσ ην πνζνζηό ρξεκαηνδόηεζεο απηώλ ησλ 

κηθξώλ εηαηξεηώλ, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ην πεξηκέλνπλ. 

Καζώο νη πξνηάζεηο είλαη αθόκα ζε επίπεδν επεμεξγαζίαο 

θαη αιιαγώλ, είλαη λσξίο λα εθηηκεζνύλ κε αθξίβεηα νη 

επηπηώζεηο ζην θόζηνο δαλεηζκνύ γηα ηνπο Έιιελεο 

πινηνθηήηεο. Πάλησο, είλαη ζσζηό λα επηζεκάλνπκε όηη 

θαζώο νη πεξηζζόηεξεο ειιεληθέο εηαηξείεο δελ έρνπλε 

επίπεδν πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο κεγάινπ νκίινπ 

(�corporate�) θαη είλαη κηθξόηεξεο ζε κέζν όξν από ηηο 

αληίζηνηρεο Δπξσπατθέο, ε επίδξαζε θαηλνύξησλ 

θαλνληζκώλ, απηή ηελ θνξά ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα, ζα 

πξνζζέζεη θαη άιιν ζηνλ όγθν ησλ θαλνληζκώλ πνπ ήδε 

επηβαξύλνπλ ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο από ηόζεο πεγέο. 

Δλ ησ κεηαμύ, νη Έιιελεο πινηνθηήηεο ζα πξέπεη λα 



αληηζηαζνύλ ζηνλ νινθάλεξν πεηξαζκό πνπ έρνπλ πέζεη 

νη ηξάπεδεο λα πξνιάβνπλ ηηο επηπηώζεηο ηεο Basel II κε 

ην λα ρξεώλνπλ πεξηζζόηεξν γηα ηα δάλεηά ηνπο απ� ό,ηη 

πξνβιέπεηαη ζηελ ηζρύνπζα ζπλζήθε Basel I, πα� όιν 

πνπ ε θαηλνύξηα ζπλζήθε δελ ζα ηζρύζεη γηα αθόκα 

ηνπιάρηζηνλ 3 ρξόληα. 

  Από το περιοδικό Νασς - Τεύτος Ιοσνίοσ 2002 

 

 


