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Μεηά ηε ηειεπηαία λαπηηιηαθή θξίζε ηνπ 1998/1999, 

ζεκεηώζεθαλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο. Απηέο ζα κπνξνύζακε λα 

ηηο δνύκε από δύν νπηηθέο γσλίεο: 

Α) Αιιαγή ηαθηηθήο από ηνπο ρξεκαηνδνηηθνύο θνξείο, 

θαη 

Β) Αιιαγέο ζηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ησλ λαπηηιηαθώλ 

εηαηξεηώλ όζνλ αθνξά ζηελ εμεύξεζε πόξσλ 

 

Α)  

Οη ηξάπεδεο, σο νη βαζηθόηεξνη ρξεκαηνδνηηθνί θνξείο 

ηεο λαπηηιίαο, αληηκεηώπηζαλ ηελ θξίζε ηνπ 1998-99 θαηά 

βάζε κε ζεηηθό ηξόπν: 

- ππνζηήξημαλ ηνπο πειάηεο ηνπο πνπ βξέζεθαλ κε δάλεηα 

κε θαιππηόκελα από ηηο εμαζιησκέλεο ηηκέο ησλ πινίσλ 

θαη ηνπο εμεπηειηζηηθνύο λαύινπο θαη ζπλεξγάζηεθαλ κε 

ηνπο πειάηεο ηνπο γηα αλαζύληαμε ησλ δαλείσλ 

ειαθξύλνληαο όξνπο απνπιεξσκήο ή πνπιώληαο κέξνο 

ηνπ ζηόινπ γηα θάιπςε ρξεώλ έηζη ώζηε λα κελ 

ακαπξσζεί ην όλνκα ηνπ πειάηε ζηελ αγνξά.  

- Τπήξμαλ θπζηθά θαη νη εμαηξέζεηο, ηξάπεδεο νη νπνίεο 

έδσζαλ ηε ραξηζηηθή βνιή ζε θαηαζηξεθόκελνπο πειάηεο, 

Δπηπρώο απηέο νη ηξάπεδεο απεηέιεζαλ κία κηθξή, σο επί 

ην πιείζηνλ ακεξηθαληθή κεηνςεθία. 

Παξ� όιε ηε ζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ηξαπεδώλ, ε 

ζηξαηεγηθή ηνπο έγηλε πνιύ πην πξνζερηηθή θαη πην 

απαηηεηηθή ζε θξηηήξηα επηινγήο πειαηώλ. Οη ρακειέο 

ηηκέο κεηαρεηξηζκέλσλ θαη θαηλνύξηαο θαηαζθεπήο πινίσλ 

πξνζήιθπζαλ πνιιέο παξαγγειίεο λεόηεπθησλ θαη ξηδηθέο 

αλαλεώζεηο ζηόισλ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

επηθέληξσζε ησλ ηξαπεδηθώλ ραξηνθπιαθίσλ ζε ιίγα κελ 

αιιά ηεξάζηηα δάλεηα θαη σο εθ ηνύηνπ ζε ιίγνπο αιιά 



κεγάινπο πινηνθηήηεο. Δπεθξάηεζε σο θηινζνθία ζε όιεο 

ηηο λαπηηιηαθέο ηξάπεδεο όηη όζν πην κεγάινο είλαη ν 

πειάηεο, ηόζν πην εμαζθαιηζκέλε είλαη ε θαη� επρήλ 

πνξεία ελόο δαλείνπ θαη όζν πην λέν είλαη ην πινίν, θαηά 

πξνηίκεζε λεόηεπθην, ηόζν πην εμαζθαιηζκέλε είλαη ε 

επέλδπζή ηνπο. Πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε εδώ όηη ηα 

ραξηνθπιάθηα ησλ ηξαπεδώλ δελ κεηώζεθαλ κε απηέο ηηο 

αιιαγέο πνιηηηθήο αιιά πνιιώλ ηξαπεδώλ θηόιαο 

ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αύμεζε.  

Με ηα ραξηνθπιάθηα πηα λα κελ έρνπλ ζέζε γηα κηθξνύο 

πινηνθηήηεο, ε ρξεκαηνδνηηθή αγνξά άιιαμε ξηδηθά ην 

ηειεπηαίν ρξόλν. Η ειιεληθή λαπηηιία επεξεάζηεθε 

άκεζα, θαζώο ζηε ζπληξηπηηθή ηεο πιεηνςεθία 

απνηειείηαη από λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 1-4 πινίσλ, ηα 

νπνία θηόιαο, σο γλσζηόλ είλαη ηα πεξηζζόηεξα άλσ ησλ 

20 εηώλ. Η απνρώξεζε από ηελ Διιάδα ή ζπγρώλεπζε / 

απνξξόθεζε πνιιώλ λαπηηιηαθώλ ηξαπεδώλ όπσο νη 

DnB, Guiness Mahon, Nat West, ANZ Grindlays, 

Hambros, Barclays, θιπ, δεκηνπξγεί κηθξόηεξν 

αληαγσληζκό θαη πινπξαιηζκό. Με ηηο ζπγρσλεύζεηο ησλ 

ηξαπεδώλ θαη ηε δεκηνπξγία θνινζζώλ, νη επηηξνπέο 

έγθξηζεο δαλείσλ θύγαλε θαη από ηελ ίδηα ηελ Διιάδα κε 

απνηέιεζκα νη δηεπζπληέο ηξαπεδηθώλ λαπηηιηαθώλ 

ηκεκάησλ λα εηζεγνύληαη δάλεηα ζε επηηξνπέο έγθξηζεο 

δαλείσλ ζε γεληθέο γξακκέο όρη πνιύ ζρεηηθέο κε ηε 

λαπηηιία θαη κε κεγάιε γεσγξαθηθή απόζηαζε από ην 

πειάηε θαη ηελ ίδηα ηελ ειιεληθή αγνξά κε ηηο ηδηάδνπζεο 

απαηηήζεηο ηεο. 

Η θαηάζηαζε ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είλαη 

εμαηξεηηθά θξίζηκε γηα ηελ ειιεληθή πινηνθηεζία. Οη 

κηθξνί πινηνθηήηεο πνπ απνηεινύλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε 

ηεο λαπηηιίαο ηεο ρώξαο είλαη εθηόο νξίσλ θαη θξηηεξίσλ 

ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδόηεζεο.  

Η εηήζηα έξεπλα ηεο ΠΔΣΡΟΦΙΝ γηα ηηο ηξάπεδεο έδεημε 

όηη νη ζεκαληηθέο λαπηηιηαθέο ηξάπεδεο ειαηηώλνληαη ζε 

αξηζκό (πίλαθαο 1), θαη εηδηθώηεξα νη ρώξεο πνπ 

αλέθαζελ ρξεκαηνδνηνύζαλ ηελ ειιεληθή λαπηηιία, όπσο 

Μ. Βξεηαλία, Ακεξηθή, θαλδηλαβία, έρνπλ ππνρσξήζεη 

αηζζεηά ζην λαπηηιηαθό ηνκέα (πίλαθαο 2). Παξ� όιν 

πνπ ν νιηθόο αξηζκόο ησλ ηξαπεδώλ έρεη αλαθάκςεη 

κεξηθώο από ην ρακειό ζεκείν ηνπ 1999, ε πηώζε ζηνλ 

αξηζκό ησλ ζεκαληηθώλ λαπηηιηαθώλ ηξαπεδώλ 

δεκηνπξγεί αλεζπρίεο ζηε λαπηηιηαθή θνηλσλία. 

Β) 

Έρνπκε επηζεκάλεη εδώ θαη πνιύ θαηξό ην θελό πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζηελ ρξεκαηνδνηηθή αγνξά, ιόγσ ηεο 

αλσηέξσ εκπεδσκέλεο πηα θαηάζηαζεο. Ωο γλσζηόλ, νη 

αγνξέο πάληα ηείλνπλ λα θαιύςνπλ ηα θελά θαη πάληα ηα 

θαηαθέξλνπλ, αθόκα θαη αλ απαηηνύληαη ξηδηθέο 

αλαθαηαηάμεηο. Αο δνύκε ηελ αληίδξαζε ησλ πινηνθηεηώλ 



ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ έιιεηςε 

πόξσλ. 

Δλ αληηζέζεη κε πξνβιέςεηο γηα κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

κηθξώλ πινηνθηεηώλ κεηά ηε θξίζηκε πεξίνδν ηνπ 1998, ε 

εηήζηα έξεπλα ηεο Πέηξνθηλ ηνπ 2000 έδεημε αύμεζε ηνπ 

αξηζκνύ ηνπο θαηά 10.74% θαη ην πην ελδηαθέξνλ ήηαλ όηη 

ζεκαληηθή αύμεζε ζεκεηώζεθε ζηε θαηεγνξία ησλ 

πινηνθηεηώλ κε 1-4 πινία 20 εηώλ θαη άλσ (αύμεζε θαηά 

19.36% γηα εηαηξείεο 1-2 πινίσλ θαη 6.15% γηα εηαηξείεο 

3-4 πινίσλ). Δμ απηνύ βγάδνπκε ηα εμήο δύν ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα: 1. όηη ε ησξηλή θξίζε βξήθε ηνπο 

πινηνθηήηεο κε δηαζέζηκα θεθάιαηα έηζη ώζηε λα 

κπνξέζνπλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο δξακαηηθέο πηώζεηο 

ζηηο ηηκέο ησλ πινίσλ (θαη ελλννύκε αγνξά ηνηο 

κεηξεηνίο, δηόηη όπσο αλαιύζακε παξαπάλσ απηή ε 

θαηεγνξία είλαη εθηόο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδόηεζεο), θαη 

2. νη πξνβιεπόκελεο ζπγρσλεύζεηο κεηαμύ κηθξώλ 

πινηνθηεηώλ γηα λα κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ηα 

απαηηνύκελα θξηηήξηα γηα ρξεκαηνδόηεζε απιώο δελ 

ζπλέβεζαλ. Μεηά από απηά ηα απξνζδόθεηα 

απνηειέζκαηα, ηίζεληαη δηάθνξα εξσηήκαηα. πσο, ηη ζα 

γίλεη ζην κέιινλ ζηε δηάξθεηα ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηνπ 

λαπηηιηαθνύ θύθινπ, όπνπ νη ηηκέο ησλ πινίσλ 

αλεβαίλνπλ θαη ηίζεληαη εθηόο δπλαηνηήησλ γηα ηνπο 

κηθξνύο πινηνθηήηεο. Γεύηεξν εξώηεκα είλαη: κε έλα 

ζηόιν ν νπνίνο έδεημε κηθξή κόλν αιιαγή ζηελ ειηθία ηνπ 

πξνο ην «λεώηεξν», πώο κπνξνύκε λα ζπδεηήζνπκε 

κειινληηθέο δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο κε ηνπο 

απζηεξνύο πεξηνξηζκνύο ειηθίαο πνπ πηα είλαη ν θαλόλαο; 

Έηζη εξρόκαζηε ζην ζέκα ησλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα 

εύξεζε πόξσλ. Η πιένλ πνιπζπδεηεκέλε θαη ε πιένλ 

ειθπζηηθή είλαη ην ΥΑΑ. Γίλεηαη γηα πξώηε θνξά ζηε 

πνληνπόξν λαπηηιία ε επθαηξία άληιεζεο θεθαιαίσλ από 

ην ειιεληθό ρξεκαηηζηήξην. Γελ ζα ζπδεηήζνπκε εδώ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπδεηήζεσλ επί ζπδεηήζεσλ πνπ 

πξνθάιεζαλ δηαθσλίεο θαη αληηξξήζεηο. Σν ζέκα καο είλαη 

ε αιιαγή ζηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ησλ εηαηξεηώλ ιόγσ 

απηήο ηεο εμέιημεο.  

Πηζηεύνπκε πσο ό,ηη δελ θαηάθεξε ε λαπηηιηαθή θξίζε 

θαη ηξαπεδηθή απνκάθξπλζε ζην ζέκα ησλ ζπγρσλεύζεσλ 

ησλ εηαηξεηώλ είλαη ζρεδόλ ζίγνπξν όηη επηηεπρζεί κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λόκνπ γηα εηζαγσγή ζην ΥΑΑ. Ήδε 

είδακε ην παξάδεηγκα ηεο έλσζεο δπλάκεσλ 

Γνπξδνκηράιε θαη Βεξλίθνπ κε ζθνπό ηελ εηζαγσγή ηνπο. 

Πηζηεύνπκε όηη ζα δνύκε αξθεηέο ηέηνηεο πεξηπηώζεηο 

δηόηη ην ελδηαθέξνλ είλαη ηεξάζηην. 

Δπίζεο, ζα ήηαλ ινγηθό λα ζθεθηεί θαλείο όηη ζα ππάξμεη 

πξνζπάζεηα άληιεζεο θεθαιαίσλ ησλ πινηνθηεηώλ από 

funds δηαθόξσλ εηδώλ. Ίζσο έλα λαπηηιηαθό Venture 

Capital Fund ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηε πξνζπάζεηα 



απηή, αλ θαη ε εκπεηξία καο από ηελ ακεξηθαληθή αγνξά 

δείρλεη όηη ηα πνζά πνπ ρξεηάδνληαη είλαη ηεξάζηηα.  

Σειεηώλνληαο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ όηη νη παξαπάλσ 

ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πξνέξρνληαη θαη� επζείαλ από ην 

ρώξν ησλ πινηνθηεηώλ, δειαδή ηνπ κέρξη ηώξα 

ηξαπεδηθνύ πειάηε. Απηό από κόλν ηνπ είλαη ελδηαθέξνλ, 

θαζώο ν «πειάηεο» παίξλεη ηε θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπ 

γηα λα βξεη δηεμόδνπο. Μπνξεί λα έρεη έιζεη ν θαηξόο λα 

ιάβνπλ πξσηνβνπιία θαη νη λαπηηιηαθέο ηξάπεδεο ζην 

ρώξν ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδόηεζεο γηα λα βξνύλε θη 

απηέο ιύζεηο θαη ηξόπνπο λα πιεξώζνπλ ην θελό ηεο 

αγνξάο πνπ ράζθεη απηή ηε ζηηγκή δεκηνπξγώληαο 

πξνβιήκαηα ζηε κεγαιύηεξε βηνκεραλία ηεο Διιάδαο, ε 

νπνία όπσο απνδείρηεθε θαη από ηε ηειεπηαία πηώζε ηεο 

λαπηηιίαο, είλαη πγηέζηαηε θαη εμαηξεηηθά πξνζνδνθόξα. 

Από το περιοδικό Νασς 
Οκτώβριος 2000  

 

 


