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Ζ έγθξηζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ην Σκήκα Λνγηζηηθήο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο / Μεζνινγγίνπ ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο δελ ππνδειψλεη 

απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο.  
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ΠΡΟΛΟΓΟ  

Σελ ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο ζεκαηνδνηεί 

πιένλ εδψ θαη 10 ρξφληα ε θαζηέξσζε ηεο Ζκέξαο Ναπηηιηαθήο Υξεκαηνδφηεζεο. Φέηνο ε 

δηνξγάλσζε ηεο θεληξηθήο εηήζηαο εθδήισζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ζπκκεηνρή 

ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ ηεο Διιεληθήο Ναπηηιηαθήο θνηλφηεηαο, ηεο Έλσζεο Σξαπεδηθψλ 

θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ηειερψλ ηεο Διιεληθήο Ναπηηιίαο. 

Δίλαη γεγνλφο ε ππνζηήξημε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιεληθή λαπηηιηαθή αγνξά θαη 

κάιηζηα νη ηξάπεδεο αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θιάδνπ γηα ηελ Διιεληθή νηθνλνκία 

ζπλερίδνληαο ηελ αλαγθαία θαη ζεκαληηθή ζηήξημή ηνπο. 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία είλαη απνηέιεζκα εθηελνχο αλαδήηεζεο θαη 

έξεπλαο θαη εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο & Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο ζρνιήο Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο ηνπ Σερλνινγηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Γπηηθήο Διιάδαο απφ ηνπο θνηηεηέο-ηξηεο Υξηζηίλα Καιχβα, Νίθν 

Ρνδφπνπιν θαη Διεπζεξία Σαζνχια. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα απεπζχλνπκε ζεξκέο επραξηζηίεο ζηνλ 

επηβιέπσλ θαζεγεηή καο θ. χξξν Νεθηάξην, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ άκεζε θαη 

νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ καο παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο απηήο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο. Αηζζαλφκαζηε ηδηαίηεξε αλάγθε λα επραξηζηήζνπκε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ 

ηκήκαηφο καο γηα ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε πνπ καο έδσζαλ φια ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ 

καο. Σέινο, ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο πνπ ήηαλ δίπια καο ζε θάζε καο 

βήκα. Υξσζηάκε ζε φινπο έλα κεγάιν επραξηζηψ! 

 

 

 

 

 

 

Υξηζηίλα Καιύβα, Νηθόιανο Ρνδόπνπινο θαη Διεπζεξία Σαζνύια  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

Σν ζέκα ηεο παξνχζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε «Ζ Σξαπεδηθή 

Υξεκαηνδφηεζε ζηε Ναπηηιία». 

Αξρηθά ζηελ εηζαγσγή δίλνληαη ν ζθνπφο, ε δνκή, ε ππφζεζε θαη ε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ ζπγγξαθή ηνπ πνλήκαηνο απηνχ. 

ην 1
ν
 θεθάιαην ην: «Διιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα», θαζνξίδνληαη εηζαγσγηθέο 

έλλνηεο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, πξνβιήκαηα 

ζηνλ δηαηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, θαηαζέζεηο ζηα εγρψξηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα), ε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εγρψξηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, αγξνηψλ θαη αηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηδησηψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ 

ηδξπκάησλ) θαη ηέινο ε επνπηεία ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ην 2
ν
 θεθάιαην ην: «Διιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα θαη ε Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε», παξνπζηάδνληαη ν ξφινο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, νη θίλδπλνη - επνπηηθφ πιαίζην, νη παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηέινο ζπκπεξαζκαηηθά ζηνηρεία. 

Σν ζέκα ηνπ 3
νπ

 θεθαιαίνπ είλαη: «ε Διιεληθή Ναπηηιία» θαηαγξάθνληαη νη 

θχξηεο ηάζεηο ηεο λαπηηιίαο ζε παγθφζκην επίπεδν, ε ζπκβνιή ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε ζπκβνιή ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

θαη ηέινο νη πξνηάζεηο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

ην 4
ν
 θεθάιαην: «ην Πιαίζην ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο ζηελ 

Ναπηηιία», ζηνηρεηνζεηνχληαη νη ζηξαηεγηθέο ηξαπεδηθήο δαλεηνδφηεζεο ηεο λαπηηιίαο, ε 

λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε, ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ε 

επέλδπζε ηεο λαπηηιίαο ζηε λαχισζε (εκπνξηθφο θχθινο, λαπηηιηαθφο θχθινο, 

ραξαθηεξηζηηθά λαπηηιηαθψλ θχθισλ), ε επίδξαζε λαπηηιηαθψλ θχθισλ ζηε λαπηηιηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηέινο ε πξφζθνξα θαη δήηεζε λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ. 

ην 5
ν
 θεθάιαην ε: «Σξαπεδηθή Ναπηηιηαθή Υξεκαηνδφηεζε», θαηαγξάθνληαη 

εηζαγσγηθέο έλλνηεο, ηα ηξαπεδηθά λαπηηιηαθά δάλεηα, ηα είδε λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

(είδε λαπηηιηαθψλ δαλείσλ, απνπιεξσκή λαπηηιηαθψλ δαλείσλ, εμαζθάιηζε ηξαπεδηθνχ 
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δαλεηζκνχ), ηα γεγνλφηα γηα ηηο ηξάπεδεο δαλεηζκνχ (πιενλεθηήκαηα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, 

κεηνλεθηήκαηα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ), ηα βαζηθά πξνβιήκαηα λαπηηιηαθψλ  δαλείσλ θαη 

ηέινο ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο θαη ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο. 

ην 6
ν
 θεθάιαην ε: «Έξεπλα ηεο Σξαπεδηθήο Ναπηηιηαθήο Υξεκαηνδφηεζεο», 

παξνπζηάδνληαη νη νηθνλνκηθέο λαπηηιηαθέο εξγαζίεο, νη ηξφπνη ελίζρπζε ηεο αθηνπινΐαο, ε 

αλάηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο αθηνπινΐαο, ε αλακνλή ησλ εμειίμεσλ ησλ 

λαπηηιηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, θαη ηέινο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλέληεπμεο αξκφδησλ γηα 

ηελ έθδνζε λαπηηιηαθψλ δαλείσλ απφ ηηο εμήο ηξάπεδεο: Alpha  Bank, Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ΑΔ., Eurobank, Σξάπεδα Πεηξαηψο. 

Σέινο ζηα ζπκπεξάζκαηα απαξηζκνχληαη επηγξακκαηηθά νη έλλνηεο πνπ 

αλαιχζεθαλ θαηά ηελ ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο: «Ζ Σξαπεδηθή Υξεκαηνδφηεζε 

ζηε Ναπηηιία». 
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Stock market bubbles: θνχζθεο ρξεκαηηζηεξίνπ 
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Tonnage tax: ρσξεηηθφηεηα πινίσλ 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Δίλαη πξσηφγλσξεο νη ζπλδπαζκέλεο πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο ε ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θιήζεθαλ λα αληαπεμέιζνπλ, ελψ γηα ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε θαη ηελ επάλνδν ζε ηξνρηά βηψζηκεο αλάπηπμεο απαηηνχληαη ζπλερείο 

πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο. Σαπηφρξνλα, ν λαπηηιηαθφο θιάδνο, φληαο πεξηζζφηεξν 

εμνηθεησκέλνο ζε  θξίζεηο  παγθφζκηαο θιίκαθαο θαη πεξηφδνπο αθξαίαο κεηαβιεηφηεηαο, 

δνθηκάζηεθε λσξίηεξα κε ην μέζπαζκα ηεο δηεζλνχο θξίζεο, ελψ ζπλερίδεη λα βηψλεη 

παξαηεηακέλε θαη βαζηά χθεζε. 

 Ζ λαπηηιία ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο 

ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα, ππνινγίδεηαη άλσ ηνπ 6% εηεζίσο ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Παξάιιεια ζπληζηά ηελ αηρκή, αιιά θαη ην πην αλαγλσξίζηκν ζχκβνιν ηεο 

επηηπρεκέλεο εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Έιιελα, πνπ αληαγσλίδεηαη κε επηηπρία 

ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 ηαρπνινγψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο λαπηηιίαο αλαθέξεηαη φηη (Σνπξθνιηάο, 

2013): 

 ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν, άκεζα ή έκκεζα, απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξνη απφ 160.000 

εξγαδφκελνη. 

 Οη  Έιιελεο πινηνθηήηεο δηαζέηνπλ φισλ ησλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ πινία ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο 260 εθ. ηφλσλ (dwt) πεξίπνπ, θαηέρνληαο ηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο -

ζε φξνπο ρσξεηηθφηεηαο. 

 ηελ ειιελφθηεηε λαπηηιία απαξηζκνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ 700 εηαηξείεο κε πεξί ηα 

4.500 πινία ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο. 

 ηα κεγαιχηεξα λαππεγεία ζηνλ θφζκν πξσηνζηαηνχλ νη παξαγγειίεο λεφηεπθησλ 

πινίσλ απφ Έιιελεο πινηνθηήηεο. 

 ηα δχν κεγαιχηεξα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα ην 52% ησλ εηζεγκέλσλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ έρεη ειιεληθφ κεηνρηθφ ελδηαθέξνλ. 

 ηνλ ειιαδηθφ ρψξν παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δξάζε θαη ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ 

εθνπιηζηψλ ζε επελδχζεηο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, φπσο ν 

ηνπξηζκφο, νη θαηαζθεπέο θαη ε ελέξγεηα, δεκηνπξγψληαο πιήζνο ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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ΚΟΠΟ  

θνπφο ηεο παξνχζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε εκπεξηζηαησκέλε απνηχπσζε  

ηνπ ηξφπνπ, ηνπ ξφινπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζηε 

Ναπηηιία γηα ηελ ελίζρπζή ηεο αιιά θαη ηελ αλάηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ απηήο. 

ΓΟΜΖ 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζα ππάξμεη εθηελήο αλαθνξά ζην Διιεληθφ 

Σξαπεδηθφ χζηεκα. Θα εμεηαζηεί ε ζρέζε ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο θαη ηεο 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. Θα θαηαγξάθνπλ νη θχξηεο ηάζεηο ηεο λαπηηιίαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν αιιά θαη ην πιαίζην ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο ζηελ Ναπηηιία. Έπεηηα 

ζα παξνπζηαζηεί έξεπλα ηεο Σξαπεδηθήο Ναπηηιηαθήο Υξεκαηνδφηεζεο, ηξφπνη ελίζρπζε 

ηεο αθηνπινΐαο θαη ε αλάηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο αθηνπινΐαο, 

Σέινο ζα πξνθχςνπλ πξνβιεκαηηζκνί θαη ζα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηε Ναπηηιία. 

ΤΠΟΘΔΖ 

Ζ ππφζεζε ηεο παξνχζεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο έγθεηηαη ζηελ πξνζπάζεηά καο λα 

δψζνπκε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζηε Ναπηηιία. 

ΜΔΘΟΓΟ 

Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο αιιά θαη ηελ 

ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ κε ζπλεληεχμεηο κέζσ εξσηήζεσλ, ησλ νπνίσλ ν θχξηνο 

ιεηηνπξγηθφο ξφινο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηα δεδνκέλα έηζη ψζηε λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ξφιν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο ηξαπεδηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηε Ναπηηιία. 
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1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ» 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηελ Διιάδα αιιά θαη ζηηο άιιεο Μεζνγεηαθέο ρψξεο, ε δηεζλήο θαη ε 

επξσπατθή νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο ζηνλ θφζκν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ησλ 

αλέξγσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ. Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο 

ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα δελ θαηφξζσζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ δηείζδπζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηνπο αξκνχο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγψληαο έηζη 

ζπλζήθεο αλάζρεζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηνλ 

θφζκν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, κε απνιχζεηο, αχμεζε ηεο αλεξγίαο (1 ½ εθαη. άηνκα ζην 

ηέινο ηνπ 2015), κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο (-40%), κείσζε ησλ ζπληάμεσλ (-35% κέρξη -

50%), δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη γεληθφηεξα ζπξξίθλσζε ησλ θνηλσληθφ-

αζθαιηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ-AΓΔΓΤ, 2011). 

1.2 Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. ηε ζπγθέληξσζε θαη δηνρέηεπζε θεθαιαίσλ 

απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο (λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο, θξάηε, θνξείο θ.ά.) 

πξνο ηηο ειιεηκκαηηθέο ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. νη εθδνηηθέο-θεληξηθέο ηξάπεδεο, νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη νη πάζεο θχζεσο ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί είλαη κέξε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Αλακθηζβήηεηα, ζηελ ζηαζεξφηεηα θαη ζηελ 

αλάπηπμε θάζε ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Κνκβηθφο θξίλεηαη ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο ηξαπεδηθήο 

δηακεζνιάβεζεο θαη νθείιεηαη ζηε δηνρέηεπζε ησλ δηαζέζηκσλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ πξνο 

ηηο επελδχζεηο θαη άιιεο ηνπνζεηήζεηο ηνπο κε αζθάιεηα θαη ρακειφ θφζηνο. Έρεη κεγάιε 

ζεκαζία ε ζηαζεξφηεηα ζηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ξφινπ, θπξίσο γηα ηηο νηθνλνκίεο φπνπ 

ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, θαηά 

θχξην ιφγν κέζσ ησλ ηξαπεδψλ αληί απεπζείαο απφ ηηο αγνξέο. Σέηνηα είλαη θαη ε πεξίπησζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζηελ νπνία ν ηδησηηθφο ηνκέαο αληιεί απφ ην εγρψξην ηξαπεδηθφ 
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ζχζηεκα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δαλεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ (Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ-

AΓΔΓΤ, 2011).  

Δπηπιένλ, ζηε ζσζηφηεξε θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο βνεζά ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Χζηφζν, δελ 

πξφθεηηαη γηα κηα απιή δηαδηθαζία ε ζπγθέληξσζε θαη θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο, θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο πεγέο άληιεζεο θαη πηζαλνί απνδέθηεο κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, απνδφζεηο θαη θηλδχλνπο. Απφ ηελ πινπνίεζε νξηζκέλσλ 

παξεκβάζεσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζπλνδεχζεθε ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ. Ζ 

απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ ήηαλ 

κία απφ ηηο παξεκβάζεηο απηέο.  

1.3 Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  

1.3.1 Σα πηζησηηθά ηδξύκαηα 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη ε επηθέληξσζε ζηελ 

απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ απφ ην θνηλφ ή ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ε ρνξήγεζε δαλείσλ ή άιισλ πηζηψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

κεηφρνπο ή ηδξπηέο ηνπο (κεηνρηθφ θεθάιαην) πξνέξρεηαη κέξνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Βέβαηα, ηα ίδηα θεθάιαηα γηα ηηο 

ηξάπεδεο δελ είλαη κηα πεγή απφ φπνπ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ηδηαίηεξα κεγάια πνζά. 

Μφιηο ην 6%-8% ησλ ζπλνιηθά απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ απνηεινχλ γηα ηηο 

θπξηφηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο ηα ίδηα θεθάιαηα. Σν δείθηε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο (ROE) 

ζα έπιεηηε ζεκαληηθά κηα ελδερφκελε κεγάιε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Έηζη, ινηπφλ νη 

ηξάπεδεο πξνζθεχγνπλ ζηελ επηινγή άιισλ πεγψλ θεθαιαίσλ, απφ φπνπ κπνξνχλ λα 

αληιήζνπλ κεγαιχηεξα πνζά θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο (Μηραιφπνπινο, 2015).  

1.3.2 Υξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε 

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers θαη άιισλ κεγάισλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαηά ηελ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, άξρηζε λα θινλίδεηαη ε 

εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπο, ελψ ηα 

δεδνκέλα γηα ηελ άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο άιιαμαλ δξακαηηθά.  
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Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζπαζψληαο λα βνεζήζεη ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ξεπζηφηεηαο, πηνζέηεζε θνηλή ζηξαηεγηθή. Απηή πεξηιακβάλεη θξαηηθέο εγγπήζεηο 

ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, ρνξήγεζε θξαηηθψλ εγγπήζεσλ δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη 

δπλαηφηεηα εηζξνήο θξαηηθψλ θεθαιαίσλ ζηηο ηξάπεδεο. Γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ειιεληθή, αλαθνίλσζαλ παθέηα 

ζηήξημεο ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη παξφκνηα κέηξα, φπσο θξαηηθέο εγγπήζεηο 

δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, εγγχεζε ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, εγγπήζεηο γηα λέα δάλεηα κε 

φξνπο αγνξάο, επαλαγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ θ.ά.  

ηελ Διιάδα ην αξρηθφ παθέην ησλ 28 δηο επξψ δελ είρε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αλακελφηαλ, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο δελ ήζειαλ λα θάλνπλ ρξήζε ελψ ε 

ξεπζηφηεηα πνπ αληιήζεθε δελ έθηαζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ζ παξάηαζε θαη ε 

επέθηαζε ησλ θξαηηθψλ κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ 

ηεο παξνρήο εγγπήζεσλ πνπ είρε ζεζπηζηεί κε ηνλ Ν. 3723/2008 θξίζεθαλ αλαγθαίεο ιφγσ 

ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξάηεζαλ. Ζ ξεπζηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2010 θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011 δέρζεθε ηζρπξέο πηέζεηο, ιφγσ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ καθξννηθνλνκηθήο χθεζεο
1
 (Μηραιφπνπινο, 

2015).  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο ππνβάζκηζαλ ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζπκπαξέζπξαλ θαη ηηο αμηνινγήζεηο γηα ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο, κε επαθφινπζν ηελ απνθνπή ηεο πξφζβαζεο ησλ ηειεπηαίσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ. Απηφ έγηλε φηαλ ζπξξηθλψζεθε ζεκαληηθά ε θαηαζεηηθή βάζε, ε 

έθηαζε ηεο νπνίαο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, μεπέξαζε ηα 40 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Σαπηφρξνλα νη ηξάπεδεο έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εγγπήζεσλ (θξαηηθψλ ηίηισλ, ηξαπεδηθψλ νκνιφγσλ, 

θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ θ.ά.) πνπ είραλ πξνζθνκίζεη ζην Δπξσζχζηεκα γηα ηελ άληιεζε 

ξεπζηφηεηαο.  

                                                

1
Σν κέηξν ηεο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ησλ ηξαπεδψλ πνπ αθνξά ηηο εγγπήζεηο 

ζπλίζηαηαη ζηελ έλαληη ακνηβήο παξνρή απφ ην Γεκφζην εγγπήζεσλ γηα ηνπο ηίηινπο πνπ εθδίδνπλ νη ηξάπεδεο. 

Οη παξερφκελεο εγγπήζεηο δηεπθνιχλνπλ ηηο ηξάπεδεο λα αληινχλ ξεπζηφηεηα απφ ην Δπξσζχζηεκα. Πάλησο, 

ηα θεθάιαηα πνπ αληινχληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κέζσ ησλ ηίηισλ πνπ είλαη εγγπεκέλνη απφ ην θξάηνο 

ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο απηψλ ησλ ηίηισλ 
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1.3.3 Πξνβιήκαηα ζηνλ δηαηξαπεδηθό δαλεηζκό 

Σελ πεξίνδν ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ε γεληθεπκέλε δπζπηζηία κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ ηηο νδήγεζε ζε απξνζπκία δαλεηζκνχ κεηαμχ ηνπο, επηδξψληαο έηζη αλαζηαιηηθά 

ζην δηαηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Ζ δηαηξαπεδηθή αγνξά απνηειεί πιένλ ηνλ ππξήλα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο γλψξηζε ζεκαληηθή άλζεζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ο 

ζηφρνο  ηνπο είλαη λα κπνξνχλ νη ηξάπεδεο πνπ έρνπλ πιενλάδνπζα ξεπζηφηεηα λα ηελ 

πξνζθέξνπλ ζηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ αλάγθε θεθαιαίσλ.  

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) 

παξαθνινπζεί ζηελά ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά, ε νπνία νπζηαζηηθά θαζνξίδεη ην επηηφθην- 

ζηφρν ην νπνίν πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά. Παξφια απηά, ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πξνθάιεζε ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ, θάηη 

πνπ αξρηθά πξνθάιεζε ζπλερή άλνδν ησλ δηαηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ, παξά ηηο δηαδνρηθέο 

κεηψζεηο ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ απφ ηηο θεληξηθέο Σξάπεδεο.  

Σν «πάγσκα» ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο σο ζπλέπεηα ηεο πξφζθαηεο θξίζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ πςειψλ δηαηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα παξέκβνπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε, γηα λα δηνξζσζεί απηή ε 

αληζνξξνπία. Έσο έλα βαζκφ ε πξνζπάζεηα ησλ θπβεξλήζεσλ γηα πξνζθνξά ξεπζηφηεηαο 

ζηηο ηξάπεδεο πέηπρε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ. 

ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζπλέβαιε ε κείσζε ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο (Μηραιφπνπινο, 2015). 

1.3.4 Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

πλνιηθά πάλσ απφ 90 δηο επξψ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα έρνπλ 

δαλεηζηεί νη ειιεληθέο ηξάπεδεο κε ελέρπξν θξαηηθά νκφινγα θαη άιινπο ηίηινπο κε 

ρακειφηεξε πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

εθδψζεη ζε δηεζλείο αγνξέο νκφινγα δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ κε 

ηνθνκεξίδηα βαζηζκέλα ζην Euribor 3 κελψλ πιένλ πεξηζσξίνπ.  

Ζ ζχγρπζε ε νπνία δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο ζπλερείο αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο ηεο 

Διιάδαο απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο Fitch θαη Moody’s, νδήγεζαλ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζε 

θιίκα παληθνχ ζηελ αγνξά νκνιφγσλ, κε άκεζεο ζπλέπεηεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

ειιεληθνχ ρξένπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ, απφ ην ηέινο ηνπ 2009 λα δξνκνινγεζεί κία 
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εθξεθηηθή αχμεζε ησλ spreads ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ζπγθξηηηθά κε ηα γεξκαληθά 

νκφινγα αλαθνξάο, ελψ αλάινγε αχμεζε είρε πξνεγεζεί θαη γηα ηα νκφινγα ηεο Ηξιαλδίαο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε αχμεζε απηή έθηαζε ζε εμαηξεηηθά πςειά 

επίπεδα αθφκα θαη 1500 κνλάδσλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ιφγσ ηεο έληνλεο αβεβαηφηεηαο 

θαη ησλ ζελαξίσλ ρξενθνπίαο ηεο ρψξαο. Δθξεθηηθή ήηαλ, φκσο, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 

θαη ε αχμεζε ζηα spreads ησλ νκνιφγσλ ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. 

Έλαο πξφζζεηνο θίλδπλνο αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ (domino effect) δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο 

εμειίμεηο απηέο, πηέδνληαο νπζηαζηηθά ηα φξγαλα ηεο ΔΔ θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο λα 

ζηαζνχλ πην αιιειέγγπα θαη πξνζεθηηθά ζηα πξνβιήκαηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο 

νηθνλνκηψλ. 

Ζ εκθάληζε αξλεηηθψλ ξπζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο 

ηνπ 2011 απέηξεςε ηε δπλαηφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα αληινχλ ξεπζηφηεηα απφ 

ην Δπξσζχζηεκα αμηνπνηψληαο ηελ παξνρή ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ. Αλ θαη ην 2010 ην 

νλνκαζηηθφ ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά 2,1%, ηα ππφινηπα ηεο ζπλνιηθήο ηξαπεδηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα παξέκεηλαλ ζηα επίπεδα ηεο αξρήο ηνπ έηνπο. Αλ δελ 

ππήξρε ε έθηαθηε παξνρή ξεπζηφηεηαο απφ ην Δπξσζχζηεκα, δεδνκέλνπ ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, νη ηξάπεδεο ζα έπξεπε λα επηζπεχδνπλ ηελ είζπξαμε 

ησλ απαηηήζεσλ, λα πεξηθφπηνπλ ηελ αλαθχθισζε δαλείσλ, λα πεξηνξίδνπλ ηηο ξπζκίζεηο 

ζπκβάζεσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εμππεξέηεζε πθηζηάκελσλ δαλείσλ θαη λα απνξξίπηνπλ 

λέεο αηηήζεηο δαλεηνδφηεζεο. Ο θίλδπλνο δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ πηζησηηθήο αζθπμίαο 

απνηξάπεθε ιφγσ ησλ έθηαθησλ λνκηζκαηηθψλ κέηξσλ ηεο ΔΚΣ θαη ησλ θξαηηθψλ κέηξσλ 

ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Παξφια απηά, νη ηξάπεδεο ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε 

ζέζε λα δηακεζνιαβνχλ απηνδχλακα κεηαμχ ησλ απνηακηεπηψλ θαη επελδπηψλ, νχζεο 

αλεμάξηεηεο απφ ηελ αλάγθε έθηαθησλ ζηεξίμεσλ ηεο ΔΚΣ ή ηνπ θξάηνπο
2
 (Μηραιφπνπινο, 

2015). 

                                                

2 ην άξζξν 19 ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, πξνβιέπεηαη ελίζρπζε θαηά 30 δηο επξψ ηνπ ππιψλα ησλ εγγπήζεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 
3723/2008 πνπ αθνξά ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ζ ελίζρπζε απηή ζα παξέρεηαη κφλν εθφζνλ ην 

αηηνχκελν πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη θαηαξηίζεη ιεπηνκεξέο ζρέδην γηα ηηο κεζνπξφζεζκεο αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηελ ΔΚΣ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην ΓΝΣ. 
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1.3.5 Καηαζέζεηο ζηα εγρώξηα πηζησηηθά ηδξύκαηα  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αληινχζαλ θαη 

αληινχλ απφ ηηο θαηαζέζεηο. Οη θαηαζέζεηο δηαθξίλνληαη ζε θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ, 

θαηαζέζεηο φςεσο, πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη repos. Απφ ηηο πεγέο απηέο άληιεζεο 

θεθαιαίσλ θαιχπηεηαη ην 45-65% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη 

γηα ην ιφγν απηφ απνηεινχλ ηε θζελφηεξε πεγή θεθαιαίσλ ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη 

ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ είραλ κέρξη πξφζθαηα πνιχ ρακειά επηηφθηα ή 

αθφκε θαη κεδεληθά. Χζηφζν, νη ηξάπεδεο νδεγήζεθαλ πξφζθαηα ζε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

ησλ ινγαξηαζκψλ ηακηεπηεξίνπ ιφγσ ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο δηεζλνχο 

θξίζεο (Μηραιφπνπινο, 2015). 

1.4 ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΔΓΥΧΡΗΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εγρψξηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα δηακνξθψζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016, ζε -2,3%, απφ -2,1% ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα. Καηά 295 εθαη. επξψ ήηαλ αξλεηηθή ε κεληαία θαζαξή ξνή ηεο 

ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ εγρψξην ηδησηηθφ ηνκέα, έλαληη αξλεηηθήο θαζαξήο 

ξνήο 504 εθαη. επξψ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα (Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2016). 

1.4.1 Υξεκαηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ  

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2016 ε κεληαία θαζαξή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο ήηαλ αξλεηηθή θαηά 48 εθαη. επξψ, έλαληη αξλεηηθήο θαζαξήο ξνήο 205 εθαη. 

επξψ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Παξάιιεια, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο δηακνξθψζεθε ζην -

1,9% απφ -1,4% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξέκεηλε ζηαζεξφο ζην -1,6%, 

έλαληη ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2016 θαη ε κεληαία θαζαξή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο ήηαλ 

αξλεηηθή θαηά 49 εθαη. επξψ, έλαληη αξλεηηθήο θαζαξήο ξνήο 14 εθαη. επξψ ηνλ 

πξνεγνχκελν κήλα. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2016 ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ δηακνξθψζεθε ζην -6,1%, απφ 1,3% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ελψ 

ε κεληαία θαζαξή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο ήηαλ ζεηηθή θαηά 1 εθαη. επξψ, έλαληη 
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αξλεηηθήο θαζαξήο ξνήο 191 εθαη. επξψ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα (Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

2016).  

1.4.2 Υξεκαηνδόηεζε ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, αγξνηώλ θαη 

αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ  

Καηά 20 εθαη. επξψ ήηαλ αξλεηηθή, ε κεληαία θαζαξή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνο ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, αγξφηεο θαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2016, έλαληη αξλεηηθήο θαζαξήο ξνήο 12 εθαη. επξψ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, ελψ 

ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο δηακνξθψζεθε ζην -1,0% απφ -1,2% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα (Ζ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2016).  

1.4.3 Υξεκαηνδόηεζε ησλ ηδησηώλ θαη ησλ ηδησηηθώλ κε θεξδνζθνπηθώλ 

ηδξπκάησλ 

Καηά 226 εθαη. επξψ ε κεληαία θαζαξή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνπο 

ηδηψηεο θαη ηα ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα ήηαλ αξλεηηθή ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016, 

έλαληη αξλεηηθήο θαζαξήο ξνήο 287 εθαη. επξψ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα θαη ν εηήζηνο ξπζκφο 

κεηαβνιήο δηακνξθψζεθε ζην -2,9%, απφ -3,0% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 (Ζ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 2016).  

Πίλαθαο 1.1: Υξεκαηνδόηεζε ηνπ εγρώξηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
3
 ΣΟΤ ΔΓΥΧΡΗΟΤ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

(Τπφινηπα θαη θαζαξέο ξνέο
4
 ζε εθαη. επξψ) 

 

ΓΔΚ. 

2015 

ΗΑΝ. 

2016 

ΦΔΒ. 

2016 

Η. ΤΝΟΛΟ 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 204.340 203.540 203.213 

Μεληαία θαζαξή ξνή 210 -504 -295 

(%) 12κελε κεηαβνιή -2,0% -2,1% -2,3% 

ΗΗ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 96.364 96.081 96.104 

Μεληαία θαζαξή ξνή 355 -205 -48 

(%) 12κελε κεηαβνιή -0,9% -1,4% -1,9% 

ΗΗ.Α. ΜΖ 
   

                                                

3 ηα ππφινηπα πεξηιακβάλνληαη ηα δάλεηα θαη νη ηνπνζεηήζεηο ζε εηαηξηθά νκφινγα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

έρνπλ ηηηινπνηεζεί. 
4Οη θαζαξέο ξνέο θαη νη ξπζκνί κεηαβνιήο ππνινγίδνληαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη αλαηαμηλνκήζεηο θαη 

κεηαβηβάζεηο δαλείσλ/εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, νη δηαγξαθέο, θαζψο θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο. 
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ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 89.141 89.051 89.072 

Μεληαία θαζαξή ξνή 411 -14 -49 

(%) 12κελε κεηαβνιή -1,2% -1,6% -1,6% 

1.  Γεσξγία 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 1.410 1.406 1.408 

(%) 12κελε κεηαβνιή -4,4% -4,5% -3,9% 

2.  Βηνκεραλία 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 20.949 20.901 20.868 

(%) 12κελε κεηαβνιή 2,4% 0,8% 0,0% 

2.1  Οξπρεία θαη Λαηνκεία 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 392 463 461 

(%) 12κελε κεηαβνιή 17,7% 24,5% 21,0% 

2.2  Μεηαπνίεζε 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 20.557 20.437 20.406 

(%) 12κελε κεηαβνιή 2,1% 0,4% -0,3% 

3.  Δκπόξην 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 18.689 18.813 18.839 

(%) 12κελε κεηαβνιή -1,1% -1,3% -1,3% 

4. Σνπξηζκόο 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 7.465 7.455 7.478 

(%) 12κελε κεηαβνιή 0,6% 0,4% 0,8% 

5. Ναπηηιία 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 9.323 9.247 9.230 

(%) 12κελε κεηαβνιή -10,4% -8,6% -7,8% 

6.  Καηαζθεπέο 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 10.149 10.152 10.147 

(%) 12κελε κεηαβνιή -0,9% -0,6% -0,4% 

7.  Ζιεθηξηζκόο - Φσηαέξην - 

Ύδξεπζε    

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 4.803 4.764 4.780 

(%) 12κελε κεηαβνιή -2,2% -5,0% -3,2% 

8. Απνζεθεύζεηο θαη Μεηαθνξέο 

πιελ Ναπηηιίαο    

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 838 844 848 

(%) 12κελε κεηαβνιή 0,7% 0,8% 0,7% 

9.  Λνηπά 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 15.514 15.470 15.475 

(%) 12κελε κεηαβνιή 1,4% 0,6% 0,0% 
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9.1  Δλεκέξσζε θαη Δπηθνηλσλία 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 2.469 2.453 2.448 

(%) 12κελε κεηαβνιή 3,1% 2,6% 2,2% 

9.2  Γηαρείξηζε Αθίλεηεο 

Πεξηνπζίαο    

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 4.527 4.507 4.524 

(%) 12κελε κεηαβνιή -1,0% -1,6% -1,3% 

9.3 Δπαγγεικαηηθέο θαη Λνηπέο 

Γξαζηεξηόηεηεο    

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 3.425 3.406 3.431 

(%) 12κελε κεηαβνιή 4,6% 1,5% 2,7% 

9.4 Λνηπνί Κιάδνη 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 5.093 5.105 5.072 

(%) 12κελε κεηαβνιή 0,8% 1,1% -1,7% 

ΗΗ.Β. ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ 

ΗΓΡΤΜΑΣΑ 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 7.223 7.031 7.033 

Μεληαία θαζαξή ξνή -56 -191 1 

(%) 12κελε κεηαβνιή 3,2% 1,3% -6,1% 

IIΗ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ, ΑΓΡΟΣΔ & 

ΑΣΟΜΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 13.402 13.373 13.367 

Μεληαία θαζαξή ξνή -47 -12 -20 

(%) 12κελε κεηαβνιή -1,2% -1,2% -1,0% 

ΗV. ΗΓΗΧΣΔ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΜΖ 

ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 94.573 94.086 93.742 

Μεληαία θαζαξή ξνή -98 -287 -226 

(%) 12κελε κεηαβνιή -3,1% -3,0% -2,9% 

1. ηεγαζηηθά 
   

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 67.593 67.162 66.838 

Μεληαία θαζαξή ξνή -93 -253 -203 

(%) 12κελε κεηαβνιή -3,5% -3,4% -3,4% 

    
2. Καηαλαισηηθά 

   
Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 25.509 25.457 25.434 

Μεληαία θαζαξή ξνή 23 -38 -20 

(%) 12κελε κεηαβνιή -2,3% -2,1% -1,9% 

3. Λνηπά 
   



 

 28 

Τπφινηπν ρξεκαηνδφηεζεο 1.470 1.468 1.469 

Μεληαία θαζαξή ξνή -29 3 -3 

(%) 12κελε κεηαβνιή -0,1% 1,0% 0,4% 

Πεγή: (Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2016). 

 

1.5 ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Παξαθάησ αθνινπζεί ην πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην λέν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. H Γηεχζπλζε Δπνπηείαο 

Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο (ΓΔΠ) ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο έρεη ηελ επζχλε ηεο άζθεζεο 

ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, ε νπνία έρεη σο 

ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγρψξηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (Δπνπηεία Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο, 2016).  

Καηά θχξην ιφγν ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηείαο έρεη 

δηακνξθσζεί απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο είλαη ζπκβαηή κε ηηο αξρέο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Νφκνο 

3601/2007
5
 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο λ.3693/2008

6
, λ.3746/2009

7
, λ.3862/2010,  

4002/2011 θαη 4021/2011) θαη νη Πξάμεηο Γηνηθεηή 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 

2590/2007, 2646/2011, 2592/2007, 2645/2011,  2594/2007, 2595/2007, 2635/2010 ζπληζηνχλ 

ην πιαίζην επνπηείαο (Βαζηιεία ΗΗ). Δπηπιένλ, ζην ζεζκηθφ επνπηηθφ πιαίζην 

πεξηιακβάλνληαη  θαη νη Πξάμεηο Γηνηθεηή, 2577/2006, 2595/2007 θαη 2597/2007 πνπ 

αθνξνχλ ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαζψο θαη νη απνθάζεηο ΔΣΠΘ 

                                                

5 Με ην λφκν απηφλ εμεηάδεηαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή λνκνζεζία ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

Οδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ππ’ αξηζκ. 2006/48/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε 

θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα (L 177/30.6.2006) θαη 2006/49/ΔΚ γηα ηελ 

επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (L 

177/30.6.2006). 
6 Ο παξψλ λφκνο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Μαΐνπ 2006 (ΔΔ L157 ηεο 9.6.2006) 

θαη ηε ζπλεπαγφκελε, ιφγσ ηεο πξναλαθεξφκελεο ελαξκφληζεο, ζπκπιήξσζε θαη κεηαβνιή ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, πνπ δηέπεη ηνλ ειεγθηηθνινγηζηηθφ ζεζκφ, φπσο, θπξίσο, ην λνκνζεηηθφ απηφ πιαίζην έρεη ξπζκηζζεί 

απφ ην λ. 3148/2003 «Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 136 Α΄/5.6.2003). 
7
 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ αληηθαζίζηαληαη ηα άξζξα 1 έσο 17 ηνπ λ. 2832/2000 (ΦΔΚ 141 Α΄), κε 

ηα νπνία θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2324/1995 (ΦΔΚ 146 Α΄) πνπ είραλ 

ελζσκαηψζεη ηελ Οδεγία 94/19/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Μαΐνπ 1994 

«πεξί ησλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ» θαη θσδηθνπνηνχληαη νη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα 

απνδεκίσζεο θαηαζεηψλ θαη επελδπηψλ − πειαηψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 
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281/17.03.2009, 285/6/9.7.2009 θαη 290/12/11.11.2009 πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ινηπά ζέκαηα, νη 

νπνίεο ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηελ Απφθαζε ΔΣΠΘ 300/30/28.7.2010, 

ηελ ΠΓ/ΣΔ 2652/29.2.2012 θαη ηελ Απφθαζε ΔΠΑΘ 94/23/15.11.2013. 

Δηδηθφηεξα, ν λ. 3601/2007, φπσο ηζρχεη, θαη νη αλσηέξσ ΠΓ/ΣΔ ζρεηηθά κε ην 

πιαίζην επνπηείαο «Βαζηιεία ΗΗ» απνηεινχλ ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ησλ 

αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ησλ Οδεγηψλ 2006/48/ΔΚ, 2006/49/ΔΚ, θαη 2007/64/ΔΚ, 

2009/111/ΔΚ (CRD II) θαη 2010/76/ΔΔ (CRD III) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Οδεγηψλ 2009/27/ΔΚ θαη 2009/83/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

Με ην λ. 4021/2011 ελζσκαηψζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/111/ΔΚ (CRD II) νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 3601/2007 θαη ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηα εμήο (Δπνπηεία 

Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο, 2016): 

 Οξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ ζεκαληηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

 Καζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ «ζψκαηνο επνπηψλ» (νκάδα ζπγθξνηνχκελε απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε παξνπζία ζε άιια θξάηε-κέιε ή ηξίηεο ρψξεο, 

κέζσ ζπγαηξηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ζεκαληηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο), 

 Καζηέξσζε ηεο ππνρξέσζεο πηνζέηεζεο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, πξνηχπσλ, 

ζπζηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Αξρήο κε γλψκνλα ηε ζχγθιηζε ησλ επνπηηθψλ 

κέζσλ θαη κεζφδσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο λα ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, 

 Καζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ιήςεο 

απφθαζεο ζε πεξηπηψζεηο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε παξνπζία ζε δηαθνξεηηθά θξάηε-

κέιε ζε θαηξνχο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ή θξίζεσλ. 

Οη ινηπέο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/111/ΔΚ (CRD II)
8
 πξνθάιεζαλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ή/θαη ηξνπνπνίεζε πξνυπάξρνπζσλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ. πγθεθξηκέλα, 

εθδφζεθαλ νη ΠΓ/ΣΔ 2630-2631-2632-2633-2634-2635/29.10.2010, πνπ αθνξνχλ 

αληίζηνηρα:  

a) ηνλ νξηζκφ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, 

                                                

8Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2006/48/ΔΚ, 2006/49/ΔΚ θαη  2007/64/ΔΚ φζνλ αθνξά ηξάπεδεο 

ζπλδεδεκέλεο κε θεληξηθνχο νξγαληζκνχο, νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηα κεγάια ρξεκαηνδνηηθά 

αλνίγκαηα, ηηο επνπηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. 
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b) ηελ εθαξκνγή ηεο Σππνπνηεκέλεο Πξνζέγγηζεο, ηεο Πξνζέγγηζεο Δζσηεξηθψλ 

Γηαβαζκίζεσλ θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν,  

c) ηε δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ (Ππιψλαο ΗΗΗ),  

d) ηελ ηηηινπνίεζε,  

e) ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο θαη αληηζπκβαιινκέλνπ, θαη  

f) ηα κεγάια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα.  

Δπηπιένλ θαη ζχκθσλα κε ην λ. 4021/2011
9
: 

 Δλζσκαηψλνληαη νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2010/76/ΔΔ (CRD III), ζρεηηθά κε ηα 

κέηξα ηνπ Ππιψλα ΗΗ (λ. 3601/2007, άξζξν 62, παξ. 2, εδ. ζη) θαη ε)) θαη κε ηα θξηηήξηα 

πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (λ. 3601/2007, άξζξν 62, παξ. 4). 

 Τηνζεηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/110/ΔΚ γηα ηε ξχζκηζε έθδνζεο 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ηελ επνπηεία ηεο έθδνζεο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. Οη 

δηαηάμεηο ηνπ θεθ. Η ηνπ λ. 3601/2007 πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ρξήκαηνο (άξζξα 51-59) θαηαξγνχληαη δεδνκέλνπ φηη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηα Ηδξχκαηα 

Ζιεθηξνληθνχ Υξήκαηνο παχνπλ λα είλαη πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη εληάζζνληαη πιένλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Δληζρχεηαη ην πιαίζην επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζεζπίδνληαη κέηξα 

εμπγίαλζεο εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο επί απηψλ, ζηνρεχνληαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εληζρχνληαη ζεκαληηθά νη επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί έγθαηξα ε κε ζπκκφξθσζε ή ν θίλδπλνο κε 

ζπκκφξθσζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεψλ ηεο, θαη εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ην ηζρχνλ θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο. 

Δπηπιένλ, κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2651/20.1.2012, επαλαθαζνξίδνληαη θαη 

ζπκπιεξψλνληαη νη ππνρξεψζεηο πεξηνδηθήο ππνβνιήο επνπηηθήο θχζεσο ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νξηζκέλα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα θαη ηα 

ηδξχκαηα πιεξσκψλ πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη θαζνξίδνληαη ηα πξφζσπα πνπ 

έρνπλ εηδηθή ζρέζε κε ην πηζησηηθφ ίδξπκα 

                                                

9Δληζρπκέλα κέηξα επνπηείαο θαη εμπγίαλζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ – Ρχζκηζε ζεκάησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ραξαθηήξα – Κχξσζε ηεο χκβαζεο − Πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
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Σέινο, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επνπηεπφκελσλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ θνξέσλ ηεο 

ηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, δηαηίζεληαη ζρεηηθά θείκελα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο Γηαβνχιεπζεο, ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο αξρέο, ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ, 

θαζψο θαη Αλαθνηλψζεηο επνπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά. 
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2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: «ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

ΚΑΗ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 

ε θαηάξξεπζε νπνηνπδήπνηε ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη 

ε εθξνή θαηαζέζεσλ πεξίπνπ 120 δηο επξψ, εθ ησλ νπνίσλ 40 δηο κφλνλ ζην ηειεπηαίν 

νθηάκελν, ιφγσ ηεο λνκηζκαηηθήο αβεβαηφηεηαο πνπ έρεη ζπλνδεχζεη ηελ Διιεληθή θξίζε. 

Σαπηφρξνλα, ε ππεξδαλεηζκέλε ειιεληθή νηθνλνκία απφ ην 2008 βπζίζηεθε ζε κηα ηφζν 

ηξνκαθηηθή χθεζε ε νπνία δεκηνχξγεζε έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ, ηα νπνία δεκηνχξγεζαλ αμεπέξαζηα θεθαιαηαθά πξνβιήκαηα ζηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο (Απγνπιέαο, 2015). 

Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ζεκαληηθνί ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είηε 

ρξεκαηνδνηνχληαη ιηγφηεξν είηε δε κπνξνχλ λα βξνπλ ρξεκαηνδφηεζε, δεδνκέλνπ θαη ηνπ 

γεγνλφηνο, φηη ε πνιχ ρακειή δηαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ησλ κεγάισλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα εμαζθαιίζνπλ 

εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Σαπηφρξνλα ε νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή αβεβαηφηεηα θαζψο θαη ε 

πνιηηηθή αζηάζεηα απνηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή απμήζεσλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

δξακαηηθήο ππφ-ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή επηδεηλψζεθε ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015 θαη πιένλ αθνξά 

θαη ηηο πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

2.2 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ηε δεκηνπξγία δαλεηαθψλ/επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ καθξάο ρξήζεο νδεγεί ε 

ζπγθέληξσζε δηαζέζηκσλ ξεπζηψλ απφ ηνπο θαηαζέηεο ή απφ ηνπο επελδπηέο κέζα απφ 

ηξάπεδεο, θεθαιαηαγνξέο θαη ινηπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, π.ρ. ηα ακνηβαία 

θεθάιαηα, πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ην εζληθφ θαη δηεζλέο (δηαζπλνξηαθφ) ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα. Καηαξρήλ, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ρξεκαηηθψλ 

πφξσλ ζηελ νηθνλνκία αιιά θαη ζε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη δηαζπνξά ησλ 
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θηλδχλσλ πνπ ελέρνληαη ζε πηζησηηθέο ρνξεγήζεηο θαη επελδπηηθέο πξάμεηο, πςεινχ ή 

ρακεινχ ξίζθνπ, νδεγεί ε ελ ιφγσ ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Όκσο είλαη επξχηεξε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Μηα ηδηαίηεξα πξνλνκηαθή ζέζε ζηηο 

ηξάπεδεο θιαζκαηηθψλ απνζεκάησλ (fractional reserve banks) εμαζθαιίδεη ε νηθνλνκηθή 

ζεσξία θαη πξάμε, αθνχ πξφθεηηαη θπξίσο γηα εκπνξηθέο ηξάπεδεο (commercial banks) ζηελ 

θαηεγνξία ησλ νπνίσλ αλήθνπλ θαη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ζην ζχγρξνλν θφζκν. Απφ ηα ζπγθεθξηκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

παξέρνληαη απαξαίηεηεο ππεξεζίεο ππνδνκήο (utility services) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πιεξσκψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγψλ, ρσξίο ηηο νπνίεο ζα ήηαλ δχζθνιε ε 

πξαγκαηνπνίεζε νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θαη ζε δηαζπλνξηαθφ. 

Δπηπιένλ, απηά ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ιεηηνπξγνχλ σο ζπιιέθηεο θαη επεμεξγαζηέο 

πιεξνθνξηψλ πηζησηηθήο αμηνπηζηίαο, κε απνηέιεζκα λα νδεγνχλ ζηελ θαηάιιειε 

ηηκνιφγεζε δαλεηαθψλ ρνξεγήζεσλ θαη ζηνλ απνθιεηζκφ αθεξέγγπσλ ππνςήθησλ 

νθεηιεηψλ (Απγνπιέαο, 2015). 

Ο θχξηνο νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο ξφινο πνπ επηηεινχλ νη εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ ππνδνκήο, είλαη ε παξνρή δαλεηαθψλ ρνξεγήζεσλ - δειαδή 

ξεπζηφηεηαο – φπνηε θξηζεί απαξαίηεην (provision of liquidity on demand). Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ν ππνςήθηνο νθεηιέηεο - ρξήζηεο ηεο ξεπζηφηεηαο – λα πιεξνί ηα 

απαξαίηεηα θξηηήξηα πηζηνιεπηηθήο αμηνπηζηίαο ή λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηηο 

απαξαίηεηεο εμαζθαιίζεηο. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψλνπλ ην 

ξφιν ηνπ θχξηνπ παξφρνπ ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία, φπνηε απηή δεηεζεί, εθφζνλ 

πιεξνχληαη πξνυπνζέζεηο αμηνπηζηίαο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ 

έρνπλ λα κεηαηξέπνπλ ηα βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ ηνπο. Πξφθεηηαη δειαδή 

γηα ρξεκαηηθέο αμηψζεηο ρξένπο ζε βάξνο ηνπο, φπσο είλαη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ή ηα 

δάλεηα απφ άιιεο ηξάπεδεο, ή ε ελίζρπζε ξεπζηφηεηαο απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα (liabilities), 

ζε καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο (assets), δειαδή ζε καθξνπξφζεζκεο 

ρνξεγήζεηο δαλείσλ ή άιισλ ρξεσζηηθψλ αμηψζεσλ ππέξ ηεο ηξάπεδαο (maturity 

transformation). 

Οη ηξάπεδεο θιαζκαηηθψλ απνζεκάησλ εθπιεξψλνληαο απηφ ην έξγν ηνπο 

εληζρχνπλ άκεζα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απηφ-

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ επέθηαζή ηνπο ή ηελ επελδπηηθή ηνπο πνιηηηθή, δηεπθνιχλνληαο ηηο 
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πιεξσκέο ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ απνξξφθεζε 

ειιείςεσλ ξεπζηφηεηαο ή κε κεηαηξνπή ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πιεξσκψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ζε κεζνπξφζεζκεο ή καθξνπξφζεζκεο, σο έλα βαζκφ 

εληζρχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνζρεδηαζκέλσλ επελδχζεσλ ή ηελ αγνξαζηηθή 

δήηεζε/θαηαλάισζε. 

Βέβαηα, έλαο ζπλεηφο ηξαπεδίηεο (prudent banker) πξνρσξεί ζηε ρνξήγεζε 

δαλείσλ κφλνλ ζε αμηφπηζηνπο δαλεηνιήπηεο θαη κέρξηο εθείλνπ ηνπ νξίνπ φπνπ ε απαίηεζε 

ηεο ηξάπεδαο δελ ζεσξείηαη εμ αξρήο επηζθαιήο ιφγσ ηνπ χςνπο ηνπ 

εηζνδήκαηνο/θεξδνθνξίαο ηνπ δαλεηζηή ή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ δίδνληαη ζηελ ηξάπεδα σο εμαζθάιηζε απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. Πξαθηηθά 

φκσο, νη ηξάπεδεο βγαίλνπλ θεξδηζκέλεο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ δαλείσλ ηνπο, γηα ηα νπνία 

εηζπξάηηνπλ πςειφηεξν επηηφθην απφ εθείλν πνπ πιεξψλνπλ ζηνπο θαηαζέηεο. Έηζη ινηπφλ 

νη ηξάπεδεο, ζε επνρέο νηθνλνκηθήο επθνξίαο θαη ρακειψλ επηηνθίσλ, ηείλνπλ λα 

ππεξδαλείδνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ή ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

ππεξεπέλδπζεο, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε ππέξκεηξε αχμεζε ησλ αγνξαίσλ 

ηηκψλ πνιιψλ θαηεγνξηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. αθίλεηα, κεηνρέο real estate 

bubbles, stock market bubbles). Χο εμαζθάιηζε δαλεηζκνχ δίδνληαη ζηηο ηξάπεδεο ηα ελ ιφγσ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν απνηηκψληαη ζε απηέο ηηο 

«θνπζθσκέλεο» αμίεο, θαη απνηεινχλ κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. 

Όπσο εμεγήζεθε απφ ηνλ Μίλζθπ, ν ππεξδαλεηζκφο νδεγεί ζπλήζσο ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθή αζηάζεηα (financial instability) θαη ζε νηθνλνκηθή θξίζε. Σέηνηνπ είδνπο 

είλαη θαη ε παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008, ε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930, ε νπνία μεθίλεζε απφ ηε δηαδνρηθή ρξεσθνπία ηνπιάρηζηνλ 3.000 

ηξαπεδψλ νη νπνίεο είραλ ρνξεγήζεη κεηνρνδάλεηα ζε επελδπηέο πνπ θαηαζηξάθεθαλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην θαη φρη απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο, αιιά, θαη 

ε Αζηαηηθή θξίζε ηνπ 1997-1998. Απηφ πνπ δελ ελδηαθέξεη θαλέλαλ είλαη ηί έξρεηαη πξψην, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ή ε θξίζε ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, θαζψο νη επηπηψζεηο είλαη 

πάλσ θάησ νη ίδηεο (Απγνπιέαο, 2015). 

2.3 ΚΗΝΓΤΝΟΗ - ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

H «αρίιιεηνο πηέξλα» ησλ ηξαπεδψλ θιαζκαηηθψλ απνζεκάησλ είλαη ε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο αμηψζεσλ ρξένπο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο. 
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Απηνκάησο δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ιφγσ ηεο κεξηθήο ή νιηθήο κε πιεξσκήο δαλεηαθψλ αμηψζεσλ 

ηεο ηξάπεδαο απφ ηνπο νθεηιέηεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ, νη ηξάπεδεο 

ππνρξενχληαη λα δεκηνπξγνχλ απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαίνπ, έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα απνξξνθνχλ δεκηέο απφ κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ή ειιείςεηο ξεπζηφηεηαο. 

Όηαλ δελ είλαη αξθεηά απηά ηα απνζέκαηα, νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ δχν 

νδνχο, γηα λα απνθχγνπλ ηε ρξεσθνπία θαη ηελ επαθφινπζε επηκφιπλζε (contagion), δειαδή 

ηε κεηάδνζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο ζε νιφθιεξν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία (Απγνπιέαο, 2015).  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, νη ηξάπεδεο αλαδεηνχλ 

ηε ξεπζηφηεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα έρνληαο ην ξφιν ηνπ χζηαηνπ 

δαλεηζηή ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα (lender of last resort), κε αληάιιαγκα ηα εμππεξεηνχκελα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, δειαδή ηξαπεδηθά δάλεηα πνπ εμππεξεηνχληαη. Σα επνπηηθά 

θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο
10 

πνπ είλαη (ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλψο απνδεθηνχο θαλφλεο ηεο 

επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο) κφλνλ έλα θιάζκα ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο 

απνξξνθνχλ ηπρφλ δεκηέο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, δειαδή απφ πιήξσο ή κεξηθψο 

κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κε ηελ απνξξφθεζε ηέηνησλ δεκηψλ νη 

δείθηεο θεθαιαηνπρηθήο επάξθεηαο ηεο ηξάπεδαο νδεγνχληαη ζε επίπεδα θάησ απφ ηα 

επηηξεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο, ηφηε ε ηξάπεδα νθείιεη 

αξρηθά λα αλαθεθαιαηνπνηεζεί (recapitalization), είηε κε ηδησηηθά είηε κε δεκφζηα θεθάιαηα 

(bailout). 

Βεβαίσο, είλαη πνιχ πην νμπκέλνη νη θίλδπλνη γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, φηαλ απηφ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπλέπεηεο ελφο 

δαλεηζκνχ άθξνλνο θαη κηαο επφκελεο δηάξξεμεο ηεο ζρεηηθήο επελδπηηθήο θνχζθαο, είηε 

πξφθεηηαη γηα δξαζηηθή κείσζε ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ, ή ζην ρξεκαηηζηήξην, ή ζηηο 

απνδφζεηο νκνιφγσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ, εθφζνλ ν 

νθεηιέηεο βξίζθεηαη ζε αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

δήηεκα επηβίσζεο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία γίλεηαη ε δξαζηηθή αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη φρη κφλνλ ε αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη 

αλαδηάξζξσζε κεκνλσκέλσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

                                                

10Γειαδή, ίδηα θεθάιαηα, πξνβιέςεηο, θαη δαλεηζκφο ζηνλ νπνίν έρεη πξνβεί ε ηξάπεδα κε ζθνπφ ηελ θάιπςε 

ηπρφλ δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δαλεηαθφ ηεο βηβιίν. 
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Σν θφζηνο ηεο δηάζσζεο ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηξαγσδίαο θαη ηεο επηβξάδπλζεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο πνπ ηελ αθνινπζεί, νδεγνχλ 

(Απγνπιέαο, 2015):  

a) ζε εθκεδέληζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, νη νπνίνη απέηπραλ λα 

απνηξέςνπλ ηνλ πξναλαθεξφκελν ππεξδαλεηζκφ θαη ηελ επαθφινπζε ππέξ-έθζεζε ησλ 

ελ ιφγσ ηξαπεδψλ ζε θηλδχλνπο ρξεσθνπίαο, εάλ δελ ελζάξξπλαλ θηφιαο επηζεηηθά ηελ 

επεθηαηηθή δαλεηαθή πνιηηηθή, ιφγσ ηεο απμεκέλεο θεξδνθνξίαο πνπ απηή εμαζθάιηδε 

θαη  

b) ζηελ απνκάθξπλζε θαη ηηκσξία ησλ παιαηψλ δηνηθήζεσλ. 

Ζ ηηκσξεηηθή απηή πξνζέγγηζε ησλ θχξησλ παξαγφλησλ δηαθπβέξλεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ πνπ είραλ πξφβιεκα θεξεγγπφηεηαο θαη ηίζεληαη ζε θαζεζηψο αλαδηάξζξσζεο ή 

εθθαζάξηζεο αθνξά θαη ζηνπο πηζησηέο ησλ ελ ιφγσ ηξαπεδψλ. 

2.4 ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΔ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

Δθηφο απφ ηε γεληθεπκέλε ζπζηεκηθή θαηάξξεπζε ιφγσ ηνπ ππεξδαλεηζκνχ, 

ζπρλά ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ππνθέξνπλ απφ ζπζηεκηθέο παζνγέλεηεο πνπ θάπνηα ζηηγκή 

ζα νδεγήζνπλ ηηο ηξάπεδεο, θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία, ζε βαζηά θξίζε. πλνπηηθά, νη θχξηεο 

αδπλακίεο είλαη ηξείο (Απγνπιέαο, 2015): 

a) Πειαηεηαθή (ή αιιηψο θιεπηνθξαηηθή) ηξαπεδηθή (crony banking), πξφθεηηαη γηα έλαλ 

απφ ηνπο ππιψλεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πειαηεηαθνχ -θιεπηνθξαηηθνχ θαπηηαιηζκνχ 

(crony capitalism). Δίλαη κηα θαηάζηαζε φπνπ νη ηξάπεδεο δαλείδνπλ επηρεηξεκαηίεο ηεο 

άξρνπζαο ειίη (incumbent elite) αιιά θαη εθείλνπο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο 

κεραληζκνχο εμνπζίαο ή πξφζθεηληαη θηιηθά ζην θπβεξλψλ θφκκα ρσξίο ηα απαξαίηεηα 

ερέγγπα. Σέηνηα πηζησηηθή ζπκπεξηθνξά ππήξρε ζηελ Αζηαηηθή θξίζε (Κνξέα, 

Ηλδνλεζία, Σατιάλδε), ζηε Ρσζηθή νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1998, αιιά θαη ζηελ θξίζε ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είηε δάλεηδε 

αδηαιείπησο ππέξ-δαλεηζκέλεο εκπνξηθέο εηαηξείεο επηρεηξεκαηηψλ κε ζηελέο ζρέζεηο κε 

πνιηηηθά θφκκαηα θαη πνιηηηθέο νηθνγέλεηεο, είηε ππέξ- ρξεσκέλεο επηρεηξήζεηο ΜΜΔ. 

Πνιιά απφ απηά ηα δάλεηα δφζεθαλ γηα έμσ-επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο, αιιά θπξίσο 

εμππεξέηεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο ησλ κεγαινκεηφρσλ κε 
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απνηέιεζκα λα είλαη ζήκεξα κε εμππεξεηνχκελα ελψ δηεξεπλψληαη θαη απφ ηε 

δηθαηνζχλε
11

. 

b) Καηάρξεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλήζσο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ γηα 

εγθιεκαηηθνχο ζθνπνχο, π.ρ. ζπζηεκαηηθή ππεμαίξεζε θαηαζέζεσλ ή λνκηκνπνίεζε 

πξντφλησλ εγθιήκαηνο (money laundering). 

c) Αδχλακε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε: ζηελ πεξίπησζε απηή ε ηξάπεδα ιεηηνπξγεί θπξίσο 

πξνο φθεινο ηνπ θχξηνπ κεηφρνπ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ηεο ζηειερψλ γηα δηαθνξεηηθνχο 

ζθνπνχο. Ζ επηθπξηαξρία απηή ησλ κεγαινκεηφρσλ θαη ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ 

ζεκαίλεη είηε ππέξνγθεο θαη αδηθαηνιφγεηεο πιεξσκέο ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη 

κεξίζκαηα ζε κεγαινκεηφρνπο, είηε ζπλαιιαγέο απηψλ κε ηελ ηξάπεδα κε φξνπο 

βιαπηηθνχο πξνο ηελ ηξάπεδα, ην ζχλνιν ησλ κεηφρσλ θαη ησλ θαηαζεηψλ ηεο (self-

dealing). 

Μηα ηέηαξηε παζνγέλεηα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε έιιεηςε αληαγσληζκνχ ζηελ 

αγνξά γηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πνπ νθείιεηαη ζηελ ππέξ-ζπγθέληξσζε ηεο 

αγνξάο, ή ζηελ χπαξμε ζπκθσλεκέλσλ/ζπγρξνληζκέλσλ ηηκνινγηαθψλ πνιηηηθψλ ηχπνπ 

θαξηέι. Όκσο ε έιιεηςε αληαγσληζκνχ κπνξεί λα κελ επεξεάζεη ηε ζπζηεκηθή 

ζηαζεξφηεηα, ιφγσ ηεο ζπλαθφινπζεο δεκηνπξγίαο ππεξθεξδψλ, ην νπνία απμάλνπλ ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο. ηελ πξν ηνπ 2012 επνρή ε ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά δελ ππέθεξε 

απφ ππέξ-ζπγθέληξσζε. Έλδεημε θαξηεινπνίεζεο ηεο αγνξάο θαη απιεζηίαο απνηεινχλ ηα 

πςειφηεξα απφ ηα επξσπατθά επηηφθηα δαλεηζκνχ ηελ επνρή εθείλε, πνπ ηελ ίδηα ζηηγκή 

ελέξγεζαλ επεξγεηηθά απνηξέπνληαο ηνλ ππεξδαλεηζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαη ίζσο ήηαλ 

απιψο έλδεημε πσο ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ πςειφηεξα ησλ 

αληαγσληζηξηψλ ηνπο ηξαπεδψλ εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ (Καξαβίαο, Μνλνθξνχζνο, 

Μαιιηαξφπνπινο, & Αλαζηαζάηνο, 2012). 

πλεπψο, ζηηο βαζηθέο παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

πεξηιακβάλνληαη, αξρηθά νη πηζησηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο δίλνπλ ηελ εληχπσζε πσο σο έλα 

βαζκφ νη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ησλ νιίγσλ, ηζρπξψλ θαη πνιηηηθά 

                                                

11Δπίζεο, ε πειαηεηαθή/θιεπηνθξαηηθή ηξαπεδηθή κπνξεί λα αθνξά δάλεηα ζε θπζηθά πξφζσπα, ηα νπνία 

ζηεξνχληαη πηζησηηθήο αμηνπηζηίαο αιιά είλαη ςεθνθφξνη-πειάηεο ησλ θεληξηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. 

Κιαζζηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ φιεο νη πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο ηεο Βξαδηιίαο θαη άιισλ Νφηην-

Ακεξηθαληθψλ ρσξψλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990, νη Ηζπαληθέο κηθξέο πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο (Caihas), 
έσο θαη πξφζθαηα, νη Γεξκαληθέο πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο (Landesbanken) θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ νη 

Διιεληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο. Όιεο νη σο άλσ πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο είηε ρξενθφπεζαλ ζε 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, είηε είλαη αθφκε ρξεσθνπεκέλεο θαη απιψο δηαηεξνχληαη ζηε δσή κε θξαηηθέο 

εληζρχζεηο γηα θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο θαη ζε θάπνην βαζκφ γηα λα απνθεπρζεί ζπζηεκηθή θξίζε. 
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δηαζπλδεδεκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ (crony banking), κε αληίζηνηρν, κεξηθφ  απνθιεηζκφ 

εθείλσλ πνπ δελ είλαη πνιηηηθνί πειάηεο/ζπλεηαίξνη (cronies). Καηφπηλ, νη πξνλνκηαθέο 

ζρέζεηο ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ κε ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Καη ηέινο, νη αδχλακεο δνκέο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο παξείραλ ηελ επθαηξία ζηνπο κεγαινκεηφρνπο ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ζηα θνξπθαία δηεπζπληηθά ηνπο ζηειέρε λα επσθεινχληαη πνιιαπιάζηα ηνπ 

κεξηδίνπ ηνπο ή ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο θαη ζηελ πηνζέηεζε 

αλνξζνινγηθψλ απνθάζεσλ δαλεηζκνχ θαη αλαρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ. 

Σέινο, ηελ εληχπσζε πσο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ππέξ-εθηέζεθαλ ζε θηλδχλνπο 

ζηεγαζηηθήο πίζηεο, δίλεη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ θαη ν αξηζκφο ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Όκσο ε ππέξ-έθζεζε ζε δεκηνγφλα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα δελ κπνξεί λα απνδνζεί θπξίσο ζε θαθέο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ησλ ηξαπεδψλ, 

θαζψο ε θαζίδεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζηέγεο θαηά πάζα πηζαλφηεηα νθείιεηαη ζηε 

κεγάιε απνκείσζε ηνπ ΑΔΠ απφ ην 2008, ζηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο αλεξγίαο ησλ 

εξγαδφκελσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, θαη ζηε βαξηά θνξνινγία πνπ 

επηβιήζεθε ζηα αθίλεηα, θπξίσο ηα αζηηθά (π.ρ. ΔΝΦΗΑ) (Καξαβίαο, Μνλνθξνχζνο, 

Μαιιηαξφπνπινο, & Αλαζηαζάηνο, 2012). 

2.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑΣΗΚΑ 

Γηα ηηο πξνζπάζεηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

δελ αθνινπζήζεθε ε δηεζλήο πξαθηηθή ηξαπεδηθήο δηάζσζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο, απιψο ε 

πξνζνρή ζηξάθεθε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηξαπεδψλ κε δεθάδεο δηζεθαηνκκχξηα θξαηηθψλ 

ρξεκάησλ θαη ζε επηπιένλ ππέξ-ζπγθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη 

δεκηνπξγήζεθε κηα πιεζψξα αληηθηλήηξσλ ηα νπνία ππνλφκεπζαλ ηηο πξνζπάζεηεο ξηδηθήο 

εμπγίαλζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. ε δχν ηνκείο είραλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία νη 

δπζιεηηνπξγίεο θαη νη παξαιείςεηο ηεο ηαθηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε σο πξνο ηε δηάζσζε ησλ 

ηξαπεδψλ, απφηνθν ησλ ζεζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ αδπλακηψλ ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο: 

ζηελ ππνλφκεπζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ 

πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ζέζεο ηνπ σο παξφρνπ ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία.  

Πάλησο, θαζψο ε ζρέζε κεηαμχ χθεζεο θαη ηξαπεδηθψλ δεκηψλ είλαη 

αιιειέλδεηεο αηηηφηεηαο (dual causality) θαη ην πςειφ θφζηνο δαλεηζκνχ ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ απφ ηνλ έθηαθην κεραληζκφ ξεπζηφηεηαο (ELA), ιφγσ ηεο θπγήο θαηαζέζεσλ, έρεη 

δεκηψζεη ηελ θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, εθείλν πνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ είλαη πσο 
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ε Διιάδα κεηά ην 2008 δηέπξαμε πνιχ ζεκαληηθά ιάζε φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ήδε 

αζζελνχληνο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (Καξαβίαο, Μνλνθξνχζνο, Μαιιηαξφπνπινο, & 

Αλαζηαζάηνο, 2012).  

πλνςίδνληαο, νη κελ πνιηηηθέο εγεζίεο πξνζπάζεζαλ λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα 

αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εζληθνχ ρξένπο ζε βάξνο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ελψ νη δε 

εγεζίεο ησλ ηξαπεδψλ δελ αλαδηάξζξσζαλ ηα δαλεηαθά ηνπο ραξηνθπιάθηα σο φθεηιαλ, 

ιφγσ ηεο βεβαηφηεηαο πσο νη αδπλακίεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ζα 

ιεηηνπξγνχζαλ πξνο φθειφο ηνπο. πλέπεηα ήηαλ, ην θνξνινγηθφ βάξνο λα γίλεη 

δπζβάζηαρην γηα ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ρσξίο λα ππάξμνπλ αληίζηνηρεο δξακαηηθέο 

πεξηθνπέο ζην δεκφζην ηνκέα. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά ζα ήηαλ ρξήζηκα ζηελ επεξρφκελε αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, πνπ ζα πξέπεη λα βαζηζζεί ζην κεραληζκφ δηαρσξηζκνχ ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ θαη κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ κε απφιπην ζθνπφ ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

Γηα λα επηηειέζνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ρξεηάδεηαη φκσο λα 

πιεξσζνχλ θαη ηξεηο πεξαηηέξσ πξνυπνζέζεηο, εθηφο ηεο απνηειεζκαηηθήο αλαδηάξζξσζεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο: εμάιεηςε ηεο λνκηζκαηηθήο αβεβαηφηεηαο, πιήξεο αλαβάζκηζε 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ζηελή 

επνπηεία, ε νπνία ελ κέξεη εμαζθαιίδεηαη κε ηε κεηαθνξά ηεο επνπηείαο ησλ ηεζζάξσλ 

κεγάισλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηνλ Δληαίν (Δπξσπατθφ) Μεραληζκφ Δπνπηείαο. Υξεηάδεηαη 

επίζεο δξαζηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ ζεζκψλ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ειιεληθήο 

πνιηηείαο θαη θαηάξγεζε νηαζδήπνηε δπλαηφηεηαο πνιηηηθήο ή άιιεο παξέκβαζεο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Σέινο, επεηδή ε λνκηζκαηηθή αβεβαηφηεηα είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ζπλερηζζεί ζην 

κεζνδηάζηεκα κέρξη ηελ επαλαθνξά ηεο ρψξαο ζε ζπλζήθεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη λα κελ επηζηξέςεη ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ν θχξηνο φγθνο θαηαζεηψλ πνπ 

ηηο εγθαηέιεηςε, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ ζρέδηα γηα ηελ ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην εηδηθφ επελδπηηθφ ηακείν. Οη εγγπήζεηο πνπ παξείρε ην θξάηνο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γελλαηφδσξα πξέπεη λα απνζπξζνχλ θαη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηέηνηνπο 

επελδπηηθνχο κεραληζκνχο, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ άκεζα ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηηο 

ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη αληηζηξνθή ησλ ζπλζεθψλ πηζησηηθήο αζθπμίαο 

πνπ επηθξαηνχλ ηψξα. 
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3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: «Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ» 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 

Έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα θαη πην ζεκαληηθά λαπηηθά θξάηε ηνπ θφζκνπ είλαη ε 

Διιάδα. ηπινβάηεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο απνηεινχλ ε εκπνξηθή λαπηηιία, καδί κε ηνλ 

ηνπξηζκφ. 

Δθηφο Διιάδαο ε Διιελφθηεηε λαπηηιία ζηε ζχγρξνλε επνρή αλαπηχρζεθε θαη 

γηγαληψζεθε απφ Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηεο εγθαηάζηαζεο 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα άξρηζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 θαη 

κε ηελ κεηαπνιίηεπζε, φηαλ ην ζεζκηθφ πιαίζην έγηλε αληαγσληζηηθφ θαη αλαπηχρζεθαλ νη 

θαηάιιειεο ππνδνκέο, θαζψο θαη ε ειιεληθή ζεκαία, πνπ ην 1979 έθζαζε ζηελ θνξχθσζή 

ηεο, πξηλ ηε κεγάιε λαπηηιηαθή θξίζε. Απνηέιεζκα ήηαλ νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ηεο 

λαπηηιίαο λα κεηαθεξζνχλ ζηαδηαθά ζηελ Διιάδα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ν Διιεληθφο 

λαπηηιηαθφο θιάδνο (cluster). 

ήκεξα, ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ εγείηαη ε Διιελφθηεηε λαπηηιία, θαηέρνληαο 

ηελ πξψηε ζέζε ζε ρσξεηηθφηεηα κε πεξηζζφηεξα απφ 4.000 πινία. Γηα λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα ην κέγεζνο απηφ αο αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε Διιελφθηεηε λαπηηιία έρεη ην 16% 

ηεο παγθφζκηαο εκπνξηθήο ρσξεηηθφηεηαο ελψ ην πνζνζηφ ηνπ Διιεληθνχ Αθαζάξηζηνπ 

Δζληθνχ Πξντφληνο (ΑΔΠ) ζπγθξηηηθά κε ην Παγθφζκην είλαη 0,4%, δειαδή 40 θνξέο 

κηθξφηεξν απφ ην πνζνζηφ ηεο Διιελφθηεηεο Ναπηηιίαο παγθνζκίσο. 

Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ε Διιάδα απηή ηελ πεξίνδν δηαλχεη ηελ 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε, θαζψο βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ, ελψ απφ 

πνιινχο εθηηκάηαη φηη ν δξφκνο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ζα είλαη καθξχο θαη 

δχζθνινο. 

Ο Διιεληθφο λαπηηιηαθφο θιάδνο ζε απηή ηελ θξίζηκε ζηηγκή, ζπκβάιινληαο 

ζεκαληηθά ζην Διιεληθφ ΑΔΠ, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη βαζηθφ κνριφ αλάπηπμεο ψζηε 

λα ππνζηεξίμεη ηελ Διιεληθή νηθνλνκία ζε ξεπζηφηεηα, απαζρφιεζε, ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ 

θαη επελδχζεηο (Boston Consulting Group, 2013), (Damian & Ntantsef, 2013). 
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3.2 ΚΤΡΗΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Δ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

Πιένλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο (90%) ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ δηαθηλείηαη κέζσ 

ζαιάζζεο, ελψ εμέρνπζα πνξεία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δηαγξάθεη ε παγθφζκηα πνληνπφξνο 

λαπηηιία. Χζηφζν, ζε βαζηά θάκςε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ, ήδε απφ ην 

2008, νδήγεζαλ ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ζσξεία ινηπψλ 

γεγνλφησλ. 

Ζ παγθφζκηα λαπηηιία πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη 

κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ άξξεθηε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ θιίκα. Απφ ηε κηα 

πεξηνξίδεηαη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο (εμνξχμεηο πξψησλ πιψλ, παξαγσγή 

ελέξγεηαο), ελψ απφ ηελ άιιε θάκπηεηαη ε δήηεζε γηα βηνκεραληθά θαη θαηαλαισηηθά 

πξντφληα, ζπκπαξαζχξνληαο ηηο αλάγθεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο (Boston Consulting 

Group, 2013). 

Λφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηεο κεηαθνξηθήο δήηεζεο, ππνβαζκίζηεθε ε 

παγθφζκηα λαπιαγνξά, ζπκπαξαζχξνληαο θαη ηηο ηηκέο ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ. Απηφ ην 

γεγνλφο είρε σο απνηέιεζκα ε αγνξά λα νδεγείηαη ζε ζπλζήθεο έληνλεο ππεξπξνζθνξάο 

ηνλάδ έλαληη ρακειήο δηαζεζηκφηεηαο κεηαθεξφκελσλ θνξηίσλ, ψζηε λα πηέδεηαη ε αγνξά 

ησλ λαχισλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο αγνξέο. Οη εθνπιηζηέο, ιφγσ ησλ έληνλα ζεηηθψλ ηάζεσλ πνπ 

επηθξαηνχζαλ ζηνλ θιάδν πξηλ ηελ χθεζε, νδεγεζήθαλ νξκψκελνη απφ ηε ζπλερψο 

απμαλφκελε δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, ζηελ αχμεζε παξαγγειηψλ λεφηεπθησλ 

πινίσλ, κε απνηέιεζκα ηε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηνπ ηνλάδ ζε παγθφζκην επίπεδν 

(Γηάγξακκα 3.1). Σελ πεξίνδν 2007-2009 νη παξαγγειίεο (ζχκθσλα κε ην world order book) 

απμήζεθαλ, αληίζεηα απφ ην 2010 φπνπ ν ξπζκφο αχμεζεο πεξηνξίζηεθε. Πιένλ ζηηο λέεο 

παξαγγειίεο θπξηαξρνχλ ηα πινία ρχδελ θνξηίνπ (bulk carriers) θαη ηα πινία κεηαθνξάο 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers). Δπεηδή δελ επαξθνχζε ε ηθαλφηεηα θάιπςεο ηεο 

δήηεζεο απφ ηα κεγάια λαππεγεία παγθνζκίσο (Κίλα, Κνξέα, Ηαπσλία), ζεκεηψλνληαλ 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο. 

Ο θνηλφο παξαλνκαζηήο ηεο αδπλακίαο θάιπςεο ησλ πεξαηηέξσ επελδχζεσλ ησλ 

εθνπιηζηψλ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζε παγθφζκην επίπεδν ήηαλ έλα επηπιένλ 

πξφβιεκα, γεγνλφο πνπ έζεζε ζε θίλδπλν επηβίσζεο αθφκα θαη ζεκαληηθέο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο. 
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Χο απνηέιεζκα ήηαλ ε θαηαθφξπθε πηψζε ηνπ δείθηε λαπιαγνξάο μεξνχ 

θνξηίνπ BDI ήδε απφ ην δ’ ηξίκελν ηνπ 2008, ελψ παξά ηηο επφκελεο πξνζπάζεηεο 

αλάθακςεο, νη λαχινη ζηελ αγνξά ησλ πινίσλ μεξνχ θνξηίνπ εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη 

ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012 

ππνρψξεζε ζηηο 703 κνλάδεο κεησκέλνο θαηά 32% ζπγθξηηηθά κε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, ελψ πιένλ θπκαίλεηαη θάησ απφ ηηο 1000 κνλάδεο, ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα φκνηα 

κε απηά ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1986 (Damian & Ntantsef, 2013). 

 

Γηάγξακκα 3.1: Ο παγθόζκηνο ζηόινο δηαρξνληθά, 1994-2014. 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 

 

Καη ζηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ είλαη παξφκνηα ε εηθφλα, θαζψο 

ν αληίζηνηρνο δείθηεο HARPEX ζεκεηψλεη ζεκαληηθέο απψιεηεο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε 

ηνλ δείθηε BDI (Baltic Dry Index), καξηπξψληαο φηη ε παγθφζκηα λαπηηιία πιένλ εηζήιζε ζε 

κηα λέα θάζε φπνπ θπξηαξρεί ε ρακειή δήηεζε γηα κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο (Γηάγξακκα 3.2 

θαη Γηάγξακκα 3.3). 
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Γηάγξακκα 3.2: Δμέιημε ηνπ δείθηε Baltic Dry από ην 2000 έσο ην 2011. 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 

 

Γηάγξακκα 3.3: Δμέιημε ηνπ δείθηε HARPEX 2001-2011. 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 

Αλ θαη κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ηα λαχια ζε φιεο ηηο αγνξέο θνξηίσλ αιιά θαη 

πξνεμνθιήζεθε ε πησηηθή εηθφλα ζην πξνζερέο κέιινλ, νη εθνπιηζηέο ζπλέρηζαλ ηηο 
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παξαγγειίεο λεφηεπθησλ πινίσλ ζθνπεχνληαο λα εθκεηαιιεπηνχλ ην ρακειφηεξν θφζηνο 

θαηαζθεπήο αιιά θαη ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηεο δπλεηηθά κεγαιχηεξεο δήηεζεο ζην 

κέιινλ (βι. Γηάγξακκα 3.4). Έηζη, ζε παγθφζκην επίπεδν ην 2016 γηα ηελ παξαγγειία 1.354 

λέσλ πινίσλ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 54,4 ρηιηάδσλ ηφλσλ, επελδχζεθαλ $96,3 δηο., ε 

πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη πνληνπφξα. ε ζρέζε κε πξνεγνχκελα έηε ην κίγκα ησλ 

παξαγγειηψλ δελ δείρλεη λα δηαθνξνπνηείηαη, αθνχ ε πιεηνλφηεηα αθνξά ζε πινία 

κεηαθνξάο μεξνχ θνξηίνπ (βι. Γηάγξακκα 3.5) θαη ζε δεμακελφπινηα (Damian & Ntantsef, 

2013). 

 

Γηάγξακκα 3.4: Οη ηδηνθηεζίεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο παξαγγειίεο ην 2011. 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 

 



 

 45 

 

Γηάγξακκα 3.5: Ζ δνκή ησλ παξαγγειηώλ λεόηεπθησλ πινίσλ παγθνζκίσο, 2011. 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 

 

Βέβαηα, κπνξεί απφ ηε κηα κεξηά ε αχμεζε ησλ παξαγγειηψλ, λα αχμεζε ην 

δηαζέζηκν ηνλάδ, σζηφζν απφ ηελ άιιε νδήγεζε ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ηε κέζε ειηθία ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηηο δηαρεηξίζηξηεο 

εηαηξείεο (λέεο ηερλνινγίεο, απνδνηηθφηεξε κεηαθνξά θνξηίσλ, κηθξφηεξα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα) φζν θαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηβαξχλεηαη ιηγφηεξν. Γηεζλή ζηνηρεία πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ην Μάξηην ηνπ 2012, έδεημαλ φηη ε κέζε ειηθία ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ 

(αλεμαξηήησο ηχπνπ πινίνπ) είλαη ηα 20,6 έηε, ελψ ηα ειιεληθά ζηνηρεία έρνπλ θαιχηεξε 

εηθφλα κε ηε κέζε ειηθία ησλ πνληνπφξσλ πινίσλ λα κελ μεπεξλά ηα 16 έηε. 

Παξάιιεια νη ρακεινί λαχινη δελ θαιχπηνπλ ην εκεξήζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

ησλ παιαηφηεξσλ πινίσλ κε απνηέιεζκα ηειεπηαία λα απμάλεηαη ν ξπζκφο δηάιπζεο πινίσλ 

κε ζαθή σζηφζν ηάζε κείσζεο ζε ζρέζε κε ηα πξψηα έηε ηεο λαπηηιηαθήο θξίζεο (2009). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην 2011 νη πσιήζεηο γηα δηάιπζε (demolition sales) μεπέξαζαλ ηα 

1078 πινία, ρσξεηηθφηεηαο 25,6 ρηιηάδσλ ηφλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 1,5% ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζθηαγξαθείηαη ε εηθφλα ηνπ θιάδνπ ηα ηειεπηαία έηε. Χζηφζν, 

νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ησλ αλαιπηψλ ηνπ ρψξνπ γηα ηελ εμέιημε ηεο παγθφζκηαο 

λαπιαγνξάο κειινληηθά δείρλνπλ αλάθακςε παξά ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε πνιινχο ζα 

ρξεηαζηνχλ ηνπιάρηζηνλ 3 έηε γηα λα βξεζεί ε λαπηηιία ζηα επίπεδα πνπ βξηζθφηαλ πξν 



 

 46 

θξίζεο. Απφ κειέηε ηνπ νίθνπ Moore Stephens, πξνθχπηεη φηη νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο 

ηνπ θιάδνπ βξίζθνληαη ζαθψο πςειφηεξα ζπγθξηηηθά κε απηέο πξν ηξηεηίαο (Μάξηηνο ηνπ 

2009). Αλ θαη γηα πνιινχο εθνπιηζηέο, λαπισηέο θαη αλαιπηέο αλακέλνληαη πςειφηεξεο 

ηηκέο ηεο αγνξάο λαχισλ ζην άκεζν κέιινλ (ζρεδφλ ζε φια ηα είδε θνξηίσλ), σζηφζν 

ππνγξακκίδεηαη φηη ε αγνξά ζα ζπλερίζεη λα βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζπγθξηηηθά κε 

ηελ επνρή πξν θξίζεο. Παξάιιεια, ζε ζρέζε κε ην 2010 παξνπζηάδεηαη απμεκέλν ην 

πνζνζηφ ησλ αλαιπηψλ πνπ ζεσξεί φηη ζα πεξηνξηζζεί ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο 

ηνπ ζηφινπ, γεγνλφο πνπ ζα έρεη επλντθά απνηειέζκαηα γηα ηνλ θιάδν. 

Χζηφζν, ιηγφηεξν αηζηφδνμεο είλαη νη εθηηκήζεηο γηα ηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θιάδν. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο παξνπζηάζε 

πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε ην 2012 θαη κηθξή αλάθακςε ζηα επφκελα έηε έσο θαη ην 2015 

(Γηάγξακκα 3.6) . 

 

Γηάγξακκα 3.6: Σν Γηεζλέο Πεξηβάιινλ-Ρπζκνί Αλάπηπμεο (πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ). 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 

Αιιά θαη ε θαηάζηαζε ζε ρψξεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην 45% ησλ 

κεηαθεξφκελσλ φγθσλ παγθνζκίσο (Κίλα, Ηλδία) αλακέλεηαη παξφκνηα, θαζψο ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ζπξξηθλψλεηαη πεξαηηέξσ. Έηζη απφ ηα κέζα ηνπ 2008 ην παγθφζκην εκπφξην 

πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά, ελψ ην 2009 κεηψλεηαη θαηά -11,0%. Καηφπηλ παξνπζηάδεηαη 
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αλάθακςε ηνπ δείθηε, ελψ νη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επφκελε δηεηία (2012-2013) 

καξηπξνχλ ηάζεηο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ εκπνξίνπ θνληά ζην 4% 

(Γηάγξακκα 3.7). 

 

Γηάγξακκα 3.7: Ρπζκόο αύμεζεο ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ. 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 

3.3 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΘΑΛΑΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΣΖΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ηελ παγθφζκηα αγνξά ε ειιεληθή Ναπηηιία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε. Πάλσ απφ 

4.065 θνξηεγά πινία ειέγρνληαη απφ ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ 

3.760 εθηηκψληαη φηη είλαη πνληνπφξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ IHS Fairplay World 

Shipping Encyclopedia γηα ην 2012. Όζνλ αθνξά ηα κεγέζε ρσξεηηθφηεηαο, ν ειιελφθηεηνο 

ζηφινο εγείηαη ηεο παγθφζκηαο λαπηηθήο αγνξάο κε 184 εθαη. ηφλνπο (dwt), ελψ θνληά 

βξίζθεηαη ε Ηαπσλία (Γηάγξακκα 3.8). Όπσο ηζρχεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο κε 

ζεκαληηθφ ζηφιν, έηζη θαη ηα πεξηζζφηεξα ειιελφθηεηα πινία είλαη λενινγεκέλα ππφ μέλε 

ζεκαία. Σν γεγνλφο φηη ην 52% ησλ εηζεγκέλσλ λαπηηιηαθψλ ζηα δχν κεγαιχηεξα (κε βάζε 

ηελ θεθαιαηνπνίεζε) ρξεκαηηζηήξηα ζην θφζκν -NYSE θαη NASDAQ- έρεη Έιιελεο 

ηδηνθηήηεο απνηειεί κηα επηπιένλ έλδεημε ηεο δχλακεο ηεο ειιεληθήο Ναπηηιίαο (Boston 

Consulting Group, 2013), (Damian & Ntantsef, 2013). 
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Γηάγξακκα 3.8: Ο παγθόζκηνο ζηόινο αλά εζληθόηεηα ην 2010. 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 

Παξάιιεια, έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θιάδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνηειεί 

ε λαπηηιία. Απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πξνέθπςαλ άκεζα 8,4 δηο $. πξνζηηζέκελε αμία ην 

2009 (πεξίπνπ ην 4% ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο). Απφ απηά, ηα 5,4 δηο $ αθνξνχλ εηαηξηθά 

θέξδε, ηα 2,2 δηο $. Απνζβέζεηο, ελψ ηα 680 εθαη. $ κηζζνχο θαη εηζθνξέο. Απφ ηελ 

πνληνπφξν λαπηηιία πξνέξρεηαη ε πιεηνςεθία ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ θιάδνπ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, θαζψο ζε εμαγσγέο αληηζηνηρεί ην 93% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ 

παξαγφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θιάδνπ. Απφ ηνπο πίλαθεο εηζξνψλ-εθξνψλ ηεο Δurostat 

πξνθχπηνπλ ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα νπνία, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο έρνπλ ην πςειφηεξν 

εκπνξηθφ πιεφλαζκα απφ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (θαζαξέο εμαγσγέο 12,7 δηο $ 

ην 2009 θαη 14,5 δηο $ ην 2010), ελψ ην 46,9% ηνπ πιενλάζκαηνο ζην ηζνδχγην ππεξεζηψλ 

γηα ην 2011 πξνήιζε απφ θαζαξέο εηζπξάμεηο ηνπ ηνκέα κεηαθνξψλ (ΣηΔ). Κιάδν πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο απνηειεί ε ειιεληθή λαπηηιία, θαζψο νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζε φξνπο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο αλά εξγαδφκελν θαηέρνπλ ηελ πςειφηεξε ζέζε ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, κεηά απφ ηνλ θιάδν δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.  
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Γηάγξακκα 3.9: Πξνζδηνξηζκόο ηεο Αθαζάξηζηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ησλ Θαιάζζησλ Μεηαθνξώλ ην 

2009 (ζε ρηι. $). 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 

 

Ζ ζπκβνιή ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηα θχξηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο, 

ζπλππνινγίδνληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζα απφ ην 

ππφδεηγκα εηζξνψλ/εθξνψλ, πνιιαπιαζηάδεηαη έηζη ψζηε ε ηειηθή δήηεζε γηα ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο λα δεκηνπξγεί ζην ζχλνιν (άκεζα θαη έκκεζα) 14,8388 δηο $ εγρψξηα 

πξνζηηζέκελε αμία ην 2009, δειαδή πεξίπνπ 6,1% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Οη θιάδνη πνπ 

επλννχληαη έκκεζα (κε ή ρσξίο ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε) είλαη, απφ ηε κηα εθείλνη πνπ 

θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θιάδνπ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 

(απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θνξηίνπ – cargo handling, ηαμηδησηηθά γξαθεία, ζπκβνπιεπηηθέο 

θαη λνκηθέο ππεξεζίεο, ρνλδξηθφ εκπφξην, πεηξειαηνπξντφληα θαη άιια) θαη απφ ηελ άιιε νη 

θιάδνη πνπ έρνπλ ζρέζε κε βαζηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνπλ ηα λνηθνθπξηά κε ην 

επηπιένλ εηζφδεκα πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ην κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ (αθίλεηε πεξηνπζία-ελνίθηα, ηξφθηκα πνηά, ππεξεζίεο πγείαο, μελνδνρεία-

εζηηαηφξηα θαη άιια). Αληίζηνηρα, απηνί νη θιάδνη πξφθεηηαη λα πιεγνχλ πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ - γηα νπνηνδήπνηε ιφγν - παχζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πινίσλ εληφο ηεο ρψξαο.  
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ην 2009, ε άκεζε θαηαγεγξακκέλε 

ζπλεηζθνξά ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζηελ απαζρφιεζε, πεξηνξίδεηαη ζηα 34 ρηι. άηνκα. 

Σν ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο μέλσλ ππεθφσλ απνηειεί ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΣΑΣ ην 2008, ην 42% ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηα πινία ζπκβεβιεκέλα κε ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (ΝΑΣ) δελ 

ήηαλ Έιιελεο. Σαπηφρξνλα, ζε ππνεθηίκεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ 

πνληνπφξν λαπηηιία πνπ δηαρεηξίδεηαη απφ εγρψξηα λαπηηιηαθά γξαθεία, φπσο αλαδεηθλχεηαη 

απφ ην πνιχ ρακειφ πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ ζε πινία ππφ μέλε ζεκαία, νδεγεί ε 

θαηαγξαθή ηεο απαζρφιεζεο κφλν ζε ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ πινία.  

Χζηφζν, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ζπλνιηθφ φθεινο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ζε φξνπο απαζρφιεζεο, θαζψο εθηηκάηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο εηζξνψλ-εθξνψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνπ ΗΟΒΔ φηη ην 2009 μεπέξαζε ηα 

192 ρηι. άηνκα. Σα αληίζηνηρα νθέιε ζην εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ ππνινγίδνληαη ζηα $ 

3,0127 δηο.  

ε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ε 

πνληνπφξνο λαπηηιία απνιακβάλεη επλντθφ θνξνινγηθφ πιαίζην. ην θαζεζηψο θνξνιφγεζεο 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ (tonnage tax) πνπ ηζρχεη ζηελ Διιάδα, ζεζπίδεηαη έλαο 

ζπγθεθξηκέλνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο αλά ηφλν (ξπζκηδφκελνο κε βάζε ηηο θιίκαθεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαη ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ), ελψ απφ ηε θνξνιφγεζε απαιιάζζνληαη ηα 

εηαηξηθά θέξδε. ε φια ηα θξάηε κε αλαπηπγκέλε πνληνπφξν λαπηηιία θαη δε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο Παξφκνηα παξαηεξείηαη επλντθή κεηαρείξηζε, ιφγσ ηεο 

δηεζλνπνηεκέλεο θχζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Δπεηδή ην κεηαθνξηθφ έξγν ηεο 

πνληνπφξνπ λαπηηιίαο εθηειείηαη ζε δηεζλή χδαηα θαη ζπρλά ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηα 

γξαθεία δηαρείξηζεο, γη’ απηφ ε δξαζηεξηφηεηα δηαρείξηζεο εχθνια κπνξεί λα κεηαλαζηεχζεη 

ζε άιιν θξάηνο κε πην επλντθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, αξθεί λα ππάξρεη ε θαηάιιειε 

ηερλννηθνλνκηθή ππνδνκή θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Έηζη, ην 

θπξίαξρν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο (κε ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο) αλάκεζα ζηηο επξσπατθέο 

ρψξεο κε λαπηηθή παξνπζία, είλαη ε θνξνιφγεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ, 

εμαληιψληαο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηα 

θξάηε λενιφγεζεο ή εγθαηάζηαζεο (Boston Consulting Group, 2013), (Damian & Ntantsef, 

2013).  
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ε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αθφκα θαη ζε 

κείσζε ησλ θαζαξψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, σο απνηέιεζκα κεηαλάζηεπζεο ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη κηα απφηνκε αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνχ 

θαζεζηψηνο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο πξνζεθηηθή κειέηε ησλ αληίζηνηρσλ 

θαζεζηψησλ ζε αληαγσληζηηθά λαπηηιηαθά θέληξα. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο παξά ηηο 

επλντθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πνληνπφξν λαπηηιία, ζπλεηζέθεξαλ άκεζα θαη 

έκκεζα ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξάηνπο πεξηζζφηεξα απφ 881 εθαη. $ ην 2009 (Πίλαθαο 

3.1 θαη ην αληίζηνηρν Γηάγξακκα 3.1).  

Πίλαθαο 3.1: Ζ ζπλνιηθή ζπκβνιή ηεο λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 2013 (ζε εθ. $). 

ζε εθ. $ 
Άκεζε 

Δπίδξαζε 

Έκκεζε 

Δπίδξαζε 

πλνιηθή 

Δπίδξαζε 

Δγρψξηα Πξνζηηζέκελε Αμία 9397 5407 14804 

Δηζφδεκα απφ Δξγαζία 816 2174 2991 

Φφξνη 623 257 881 

Απαζρφιεζε (ζε ρηι.) 37 176 214 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 

 

Γηάγξακκα 3.10: Ζ ζπλνιηθή ζπκβνιή ηεο λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 2013. 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 
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3.4 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΠΟΝΣΟΠΟΡΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΣΖΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Ζ δπλεηηθή ζπλεηζθνξά απφ ηελ ελίζρπζε ησλ εξγαζηψλ ηεο λαπηηιίαο ε νπνία 

ζα δηεθπεξαηψλεηαη απφ γξαθεία επξηζθφκελα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα είλαη απαξαίηεηε, 

κε ηαπηφρξνλε επαξθή αληαπφθξηζε ησλ ππνινίπσλ θιάδσλ ζηελ θάιπςε ηεο απμεκέλεο 

δήηεζεο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Γηα λα γίλνπλ ηα παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείθηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ζπληειεζηέο παξαγσγήο ηεο θνξηεγνχ λαπηηιίαο επξσπατθψλ 

λαπηηθψλ ρσξψλ, θαζψο θαη ην ππφδεηγκα εηζξνψλ/εθξνψλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ηνπ 

ΗΟΒΔ (Damian & Ntantsef, 2013). 

 

Γηάγξακκα 3.11: ύγθξηζε θαηαγεγξακκέλεο/δπλεηηθήο ζπκβνιήο ζηελ πξνζηηζέκελε αμία. 

Πεγή: (Damian & Ntantsef, 2013). 

Σα $29 δηο αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ε δπλεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ειιελφθηεηεο 

πνληνπφξνπ λαπηηιίαο ζε φξνπο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαηά 14,1 δηο $ πςειφηεξε 

ζε ζρέζε κε ηελ θαηαγεγξακκέλε πξνζηηζέκελε αμία, δειαδή επηπιένλ ΑΔΠ ηεο ηάμεο ηνπ 

5,8% εηεζίσο (Γηάγξακκα 3.10). Παξάιιεια, δεκηνπξγνχληαη δπλεηηθά πεξίπνπ κηζφ 

εθαηνκκχξην επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο. 

Ξέλνη ππήθννη αλακέλεηαη λα θαιχςνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επηπιένλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηα πινία, εθηφο θαη εάλ ιφγσ ηεο βαζχηαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αλαγθαζηνχλ 

πεξηζζφηεξνη Έιιελεο λα ελδηαθεξζνχλ αθφκα θαη γηα ηηο αλεηδίθεπηεο ζέζεηο λαπηηθήο 
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εξγαζίαο. Βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζε φξνπο 

απαζρφιεζεο δελ έρνπλ πξαγκαηηθφ αληίθηππν ζηελ απαζρφιεζε επί ηνπ ειιεληθνχ έδαθνο, 

αθνχ ην 86% ηεο δπλεηηθήο απαζρφιεζεο αθνξά ζηνπο θιάδνπο πνπ πξνκεζεχνπλ ηελ 

πνληνπφξν λαπηηιία (απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θνξηίνπ, ζπκβνπιεπηηθέο, λνκηθέο θαη ινηπέο 

ππεξεζίεο θ.ά.) ή εμππεξεηνχλ ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ (γεσξγία, 

μελνδνρεία- εζηηαηφξηα, ιηαληθφ εκπφξην, ηξφθηκα-πνηά θ.ά.). 

3.5 ΠΡΟΣΑΔΗ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα απαηηείηαη αξρηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

νξάκαηνο πξνζέιθπζεο μέλσλ λαπηηιηαθψλ γξαθείσλ θαζψο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ παξάπιεπξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ λαπηηιηαθή πνιηηηθή πξέπεη λα 

αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηνλ πνιηηηθφ θχθιν ελαιιαγψλ ησλ θπβεξλήζεσλ πηνζεηψληαο έλα 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο κε επξεία πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε. 

Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Πεηξαηά σο 

ελφο θέληξνπ λαπηηιίαο, φπνπ ζα ζπγθεληξψλεηαη ην ζχλνιν ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο 

(Maritime Cluster) ζθνπεχνληαο ζηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε αληαγσληζηηθφ πφιν έιμεο γηα ηελ 

παγθφζκηα λαπηηιία. Οη επελδχζεηο ζηε δεκηνπξγία δεμακελήο εθπαηδεπκέλσλ Διιήλσλ 

λαπηηθψλ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο λαπηηιηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελψ 

γεληθά ε εμέηαζε βέιηηζησλ πνιηηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη εθαξκφδνληαη κε επηηπρία ζε άιιεο λαπηηιηαθέο δπλάκεηο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Μηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη άκεζα ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ είλαη 

ε εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ πνιηηηθήο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο λαπηηιηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εληφο ζπλφξσλ, ελψ απαξαίηεηε είλαη θαη ε ηνπνζέηεζε θαη αμηνιφγεζε 

ζηφρσλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα.. Σα πξψηα απηά νθέιε απφ ηελ πξνζέιθπζε 

λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε φξνπο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη απαζρφιεζεο κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηα κέζα ηνπ 2015, κεγαιψλνληαο ζηαδηαθά ζηε ζπλέρεηα, δεδνκέλνπ ηνπ 

απαηηνχκελνπ ρξφλνπ πξνζαξκνγήο ζηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

εκαληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλνιηθνχ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο, 

πέξαλ ησλ άιισλ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ ελίζρπζε ηεο πγηνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα 

απφ έλα ζηξαηεγηθφ πιαίζην πνιηηηθήο, φπνπ ζα δεκηνπξγνχληαη βηψζηκεο νδνί γηα ηελ 

απνθπγή ησλ εκπνδίσλ ηνπ επηρεηξείλ, επλνψληαο ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θαη 
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επηρεηξεκαηηθψλ δνκψλ. Απνηέιεζκα ζα είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ζρεηηθψλ θιάδσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά (ηξνθνδνζία, ζπληήξεζε πινίσλ, λαππήγεζε θαη 

ινηπά), ψζηε λα πξνζειθχζνπλ αθφκα θαη ηε λαπηηιία μέλσλ ζπκθεξφλησλ, κε αθφκα 

κεγαιχηεξα δπλεηηθά νθέιε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Αληίζεηα, ε χπαξμε ελφο ζρεηηθά 

αζηαζνχο ππνβάζξνπ γηα ηε λαπηηιηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο 

πξφθεηηαη λα σζήζεη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ αλαδήηεζε 

ζηέγεο ζε θξάηε κε πην επλντθά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, κε απνηέιεζκα λα 

πιεγεί ηφζν ε απαζρφιεζε θαη ην ΑΔΠ φζν θαη φινη νη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ ζρεηίδνληαη ζήκεξα, άκεζα ή έκκεζα κε ηελ θάιπςε ηεο λαπηηιηαθήο δήηεζεο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λαπηηιηαθήο 

πνιηηηθήο αιιά θαη νη ηπρφλ απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ λα γίλνπλ αλ θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα μεθχγεη απφ ηα ρξνληθά ηεο πιαίζηα είλαη νη εμήο (πίλαθαο 3.2): 

Πίλαθαο 3.2: Σν δηάγξακκα Gantt ηεο λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο
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12
Απαξηζκνχληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηελ λαπηηιηαθή πνιηηηθή θαη νη αληίζηνηρεο δηάξθεηεο ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη ε ράξαμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πάλσ ζηνλ πίλαθα γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ (Γηάγξακκα Gantt), 

ζρεδηάδνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο. ηνλ νξηδφληην άμνλα ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπνζεηείηαη ν ρξφλνο ζε 

θαηάιιειεο ππνδηαηξέζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο, ελψ ζηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ηνπνζεηνχληαη νη ηίηινη ησλ δξάζεσλ.  
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4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: «ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ» 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 

Χο θπζηθφο δίαπινο ζηήξημεο ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ηεο 

δηάρπζεο ησλ σθειεηψλ ηεο ζηελ ππφινηπε νηθνλνκία, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δελ 

ζα κπνξνχζε λα κείλεη αιψβεην απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο ειιεληθήο θξίζεο. Χο εθ ηνχηνπ, 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ην εγρψξην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ζηηο απαηηήζεηο ηεο θξίζεο, κε επαθφινπζν λα δξνκνινγεζεί ε δηαδηθαζία 

αλαθεθαιαίσζεο γηα απνθαηάζηαζε ηεο επξσζηίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ λα 

παξάζρνπλ νπζηαζηηθή ζηήξημε ζηελ νηθνλνκία. Σαπηφρξνλα, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

ζπλέρηδαλ λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ επφκελε κέξα, φηαλ δειαδή ζα ρξεηαζηεί λα 

πξνζθέξνπλ άκεζε θαη απνθαζηζηηθή ζηήξημε ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

(Σνπξθνιηάο, 2013). 

ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πξνζπάζεζαλ λα 

αλαραηηίζνπλ ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ νηθνλνκία απφ ηελ πξσηφγλσξε θξίζε. Απηφ 

ζπλέβε κε ηε δηαηήξεζε ρακειψλ ξπζκψλ απνκφριεπζεο, κε αλνηθηέο ηηο δσηηθέο πηζησηηθέο 

γξακκέο θαη κε ηε ξχζκηζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά θαη ηνπο πγηείο, αλ 

θαη δνθηκαδφκελνπο, θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια, γηα λα επνπιψζνπλ ηα ηεξάζηηα 

πιήγκαηα απφ ηελ ελεξγή ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ ρξένπο κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο εξγάζηεθαλ εληαηηθά (PSI, debt 

buyback). ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ βαζηθέο πηπρέο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο: 

πγθξηηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο άιισλ ρσξψλ, ήηαλ ρακειφηεξε ε 

θαζαξή/αλαγθαζηηθή απνκφριεπζε, πνπ ζπληειέζηεθε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο. Όζνλ αθνξά ηα δάλεηα απφ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξνο ηε λαπηηιία, ε 

κέζε εηήζηα ζπξξίθλσζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ δαλείσλ πξνο ηνλ θιάδν ήηαλ επίζεο πην 

ρακειή ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, ιφγσ θπξίσο θαη ησλ πνιχ θαιψλ 

απνπιεξσκψλ ησλ λαπηηιηαθψλ δαλείσλ. 
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4.2 ΣΡΑΣΖΓΗΚΈ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΑΝΔΗΟΓΟΣΖΖ ΣΖ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

ε πεξίνδν επαλεθηίκεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηξαπεδηθήο δαλεηνδφηεζεο ηεο 

λαπηηιίαο ζε δηεζλέο επίπεδν, νη πξνζαξκνγέο ζην ζηαζκηζκέλν θίλδπλν ησλ δαλείσλ πξνο 

ηνλ θιάδν είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπληηθέο γηα ηα ηξαπεδηθά ραξηνθπιάθηα. Αλ θαη κεγάιεο 

επξσπατθέο ηξάπεδεο πνπ θαηείραλ εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα απνρψξεζαλ ηειείσο ή 

ζπξξίθλσζαλ ηα ζρεηηδφκελα κε ηε λαπηηιία ραξηνθπιάθηά ηνπο, σζηφζν νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ζηήξημαλ ηνλ θιάδν. Γηα ην 2012 ζπλνιηθά 9 ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπκκεηείραλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο κε 14 δηο $ πεξίπνπ θαη 42 ηξάπεδεο μέλσλ ζπκθεξφλησλ, νη 

νπνίεο είραλ έθζεζε ζηελ ειιελφθηεηε λαπηηιία, κε ην ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ λα 

αλέξρνληαη ζε $ 44 δηο πεξίπνπ (Σνπξθνιηάο, 2013). 

Αξλεηηθά επεξεάζηεθε ε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε απφ δηάθνξνπο 

παξάγνληεο, φπσο ε πηψζε ησλ λαχισλ, ε κείσζε ησλ αμηψλ-ηηκψλ ησλ πινίσλ, νη ρακειέο 

πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ ηεο λαπιαγνξάο, νη απμεκέλεο παξαγγειίεο γηα λεφηεπθηα αιιά θαη 

νη πεξηζζφηεξεο πξνζζήθεο λέσλ πινίσλ, έλαληη ησλ δηαιχζεσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη 

Έιιελεο εθνπιηζηέο, κφλν ζηα θηλεδηθά λαππεγεία, έρνπλ επελδχζεη πεξηζζφηεξα απφ 17 δηο 

δνιάξηα γηα λέεο θαηαζθεπέο, πξνθαλψο θαη κε αληαγσληζηηθφ θφζηνο. Απηφ φκσο έρεη 

επηπηψζεηο ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ θπξίσο ζε φ, ηη αθνξά ζηε δηαρείξηζε πθηζηάκελνπ 

ζηφινπ. Απφ ηε κηα ε εμηζνξξφπεζε ηεο αγνξάο θαη απφ ηελ άιιε ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζε θεθάιαηα γηα αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ ζπκβάιινπλ ζηελ ηαρχηεξε αλάθακςε ηεο 

λαπιαγνξάο. Γπλαηφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο θεθαιαηαθνχ θέξδνπο δεκηνπξγνχλ νη 

επελδχζεηο ζε αγνξέο πινίσλ ζε ηηκέο θαηψηεξεο απφ ηελ απνζβεζζείζα αμία. Σν γεγνλφο 

ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο πξνζθνξάο ησλ λέσλ πινίσλ κε ηελ επηηάρπλζε ηεο δηάιπζεο ζθαθψλ 

κεγάιεο ειηθίαο θαη κε αληαγσληζηηθψλ κνλάδσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεησκέλν ξπζκφ 

αχμεζεο λέσλ παξαγγειηψλ, επηθέξεη αλαγθαζηηθά ην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ζηε 

λαπιαγνξά. 

Χζηφζν, κεγάιν πιήγκα ζηελ θεθαιαηαθή βάζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, πνπ 

δελ κπνξνχζε λα επνπισζεί απνθιεηζηηθά κε ρξήζε ηδίσλ κέζσλ, επέθεξε νπζηαζηηθά ε 

αλαγθαία αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ηξάπεδεο 

αλαγθάζηεθαλ λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο γηα λα κεηψζνπλ ηηο 
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θεθαιαηαθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο θαη ηνπο φξνπο άληιεζεο 

ξεπζηφηεηαο. 

Πην αλαιπηηθά, ε βαζηά χθεζε θαη ε αβεβαηφηεηα πξνθάιεζαλ πεξηζζφηεξα 

θεθαιαηαθά πιήγκαηα θαη ζηέξεζαλ ην πηζησηηθφ ζχζηεκα απφ πνιχηηκε ξεπζηφηεηα. 

εκαληηθή ήηαλ ε ππνζηήξημε απφ ηελ ΔΚΣ, αιιά δελ κπνξνχζε λα ππνθαηαζηήζεη 

ιεηηνπξγηθά ζηαζεξέο θαη καθξνρξφληεο πεγέο ξεπζηφηεηαο. Χζηφζν, ζπγθπξηαθέο εμειίμεηο, 

φπσο θξίζεηο παληθνχ ζηελ θαηαζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη κεηάπησζε απφ ηνλ απεπζείαο 

δαλεηζκφ ηεο ΔΚΣ ζην ELA, δεκηνχξγεζαλ αχμεζε ζην θφζηνο πξφζβαζεο θαη ζηε 

ζπλνιηθή πξνο αμηνπνίεζε ξεπζηφηεηα. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, νη θαηαζέζεηο άγγημαλ ην 

ρακειφηεξφ ηνπο ζεκείν, ζεκεηψλνληαο κείσζε, ζπγθξηηηθά κε ην 2009, κεγαιχηεξε απφ 111 

δηο $ (ηζνδχλακε κε πηψζε 40%). Απφ ηφηε έρνπλ αλαθάκςεη θαηά ζρεδφλ 14 δηο $ 

(Καξαβίαο, Μνλνθξνχζνο, Μαιιηαξφπνπινο, & Αλαζηαζάηνο, 2012). 

πλεπψο, ην Πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηεο ρψξαο θαη νη ζρεηηθέο 

δαλεηαθέο ζπκβάζεηο κε ηνπο εηαίξνπο, ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ, είραλ σο ζηφρν ηε δέζκεπζε 

απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε αλαθεθαιαηνπνίεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε 

θεθάιαηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

αθείο ελδείμεηο βειηίσζεο ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ επλντθψλ επηδξάζεσλ απφ ηε 

κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο νκαιήο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απνηεινχλ ε 

αλάθακςε ησλ θαηαζέζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πξφζβαζεο ζηνλ 

απεπζείαο δαλεηζκφ απφ ηελ ΔΚΣ. Αθφκα κεγάιε ζεκαζία έρεη ε πξφνδνο ζε φξνπο 

αλαδηάξζξσζεο, φζνλ αθνξά ζην ζθέινο ηνπ θφζηνπο κε εμνξζνινγηζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ θαη εθκεηάιιεπζεο δπλεηηθψλ ζπλεξγεηψλ, φζν θαη ζην ζθέινο πψιεζεο 

νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε νξγαληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 

ζεκείν επαλεθθίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε έλα ρξνληθφ ζεκείν, πνπ ε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζα είλαη θαίξηα γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο απνηεινχλ ε 

νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, θαζψο θαη ε ζηαζεξνπνίεζε θαη ζηαδηαθή αλάθακςε 

ηεο θαηαζεηηθήο βάζεο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε έληαζε θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

πξνθιήζεσλ θαζηζηνχλ ηελ ηξέρνπζα ζπγθπξία εμαηξεηηθά απαηηεηηθή. Χζηφζν, θάζε θάζε 

πξνζαξκνγήο, φζν επψδπλε θαη λα είλαη, έρεη κία θπζηθή πνξεία εμέιημεο, πνπ ην ηέινο ηεο 

ζεκαίλεη θαη λέα αθεηεξία. Αλακθηζβήηεηα, αθφκε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζπληζηά ε 
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πξφθιεζε αλάηαμεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ελφο βηψζηκνπ νηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο 

αλάπηπμεο κηαο νιφθιεξεο νηθνλνκίαο. 

ηε λέα θαηάζηαζε, νη παξαγσγηθνί θιάδνη κε πςειφ ζπληειεζηή εμσζηξέθεηαο, 

φπσο ε λαπηηιία, νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ν ηνπξηζκφο αιιά θαη ην πηζησηηθφ ζχζηεκα 

κεηά ηελ επηηπρή δηείζδπζή ηνπ ζηε ΝΑ Δπξψπε ζα απνηειέζνπλ ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο. 

Απφ ηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο, δεκνζηνλνκηθή, καθξννηθνλνκηθή, 

ρξεκαηνπηζησηηθή δνθηκάδνληαη νη ηθαλφηεηεο, ε δηνξαηηθφηεηα, νη αληνρέο θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα φισλ. Αιιά κεγάιεο επθαηξίεο δεκηνπξγνχλ θαη ε έθηαζε ησλ 

αλαδηαξζξψζεσλ θαη ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ζπλδπαζκέλεο θξίζεηο αληίζηνηρεο 

θιίκαθαο. 

Ζ ηαρεία επαλεθηίκεζε απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή. Απηή απνηππψλεηαη ζηα ειιεληθά νκφινγα ή ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

απνηηκήζεηο ησλ ζεκαληηθά βειηησκέλσλ πξννπηηθψλ ηεο ρψξαο, κεηά απφ έλα επαξθέο 

ρξνληθφ δηάζηεκα αμηφπηζηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επίηεπμεο ησλ νλνκαζηηθψλ 

ζηφρσλ, καδί κε έλαλ πςειφηεξν βαζκφ ακνηβαίαο θαηαλφεζεο κε ηνπο εηαίξνπο. Οη 

πξνθιήζεηο είλαη ηεξάζηηεο, φκσο, βαζηθέο παξάκεηξνη ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο 

έρνπλ κεηαβιεζεί ζεκαληηθά πξνο ην θαιχηεξν (Μηραιφπνπινο, 2015).  

Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, κπνξεί λα είλαη έληνλε θαη πνιπεπίπεδε, σζηφζν 

δελ κπνξεί παξά λα έρεη σο λνκνηειεηαθή θαηάιεμε ηε λέα εθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο θιάδνο ηεο λαπηηιίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ην θεληξηθφ δνκηθφ 

ζπζηαηηθφ ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ ππνδείγκαηνο, ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε αλάθακςε ηεο 

ρψξαο.  

Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα είλαη παξφλ ζηε κεγάιε πξφθιεζε γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε θαη ηε βηψζηκε αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο, κε ην λαπηηιηαθφ ηνκέα λα 

δηαδξακαηίδεη πάιη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. 

4.3 ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Λέγνληαο ρξεκαηνδφηεζε ελλνείηαη ε παξνρή ρξεκάησλ γηα ηελ έλαξμε, 

νινθιήξσζε ή βειηίσζε κίαο επηρείξεζεο ή δξαζηεξηφηεηαο κε επθνιίεο ζηελ αληαπφδνζε 

ηνπ πνζνχ. Όκσο ιέγνληαο λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε ελλνείηαη ν δαλεηζκφο ρξεκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ απφ ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο έλαληη επηηνθίνπ, ην νπνίν θάζε θνξά 
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θαζνξίδεηαη κε βάζε ην δηαηξαπεδηθφ επηηφθην (Interbank offer rate) πνπ ππάξρεη ζηηο 

θπξηφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ηνπ θφζκνπ, θαη εηδηθφηεξα ηνπ Λνλδίλνπ 

(LIBOR)
13

, ψζηε λα παξακείλεη εθηθηή ηφζν ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

αγνξά λένπ ή κεηαρεηξηζκέλνπ πινίνπ, φζν θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο (Φαιαγγάξε, 

2015). 

Βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ απνηειεί ε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία 

δηαθξίλεηαη ζε βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα. ηε βξαρπρξφληα λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε, 

ε δήηεζε ρξήκαηνο γίλεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ πινίνπ 

(πξνκήζεηεο, έθηαθηεο ή ηαθηηθέο επηζεσξήζεηο, λαππεγηθέο επηζθεπέο ή κεηαζθεπέο θηι.) 

θαη ε δηάξθεηά ηεο είλαη 1 κε 2 ην πνιχ έηε. Απφ ηελ άιιε, ε καθξνρξφληα ρξεκαηνδφηεζε 

αθνξά ηελ αγνξά ή λαππήγεζε πινίνπ ή πινίσλ θαη έρεη δηάξθεηα 3-4 θαη 6-8 ην πνιχ έηε 

αληίζηνηρα. Σν λαπηηιηαθφ έξγν θαζηζηνχλ ξηςνθίλδπλν ε έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη ε 

αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ, θάηη πνπ δελ είλαη απνδεθηφ απφ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

φπσο είλαη απηή ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. 

Έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε 

κηαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο απνηειεί ε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε (Shipping Finance). 

Όκσο, ηελ θαιχηεξε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, αιιά 

θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζηφινπ ηεο ζηα κειινληηθά ρξφληα ζπληζηά ν ζπλδπαζκφο 

ηερλνγλσζίαο (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηερληθέο ηνπ management θαη chartering), ηνπ 

ίδηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ θαινχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ θαινχληαη λα πάξνπλ νη εηδηθνί κηαο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ αιιάδεη ζπλερψο ε κνξθή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ησλ εθάζηνηε νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ, αιιά θαη ιφγσ θάπνησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη θαη επεξεάδνπλ άκεζα 

                                                

13 Σν LIBOR είλαη ην επηηφθην πξνζθνξάο ζην νπνίν νη κεγάιεο δηεζλείο ηξάπεδεο ζην Λνλδίλν δαλείδνληαη 

θεθάιαηα (επξσδνιάξηα) κεηαμχ ηνπο. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζαλ επηηφθην αλαθνξάο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
πνιιψλ άιισλ θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ ζε πνιιέο αγνξέο ηνπ θφζκνπ. Δίλαη κε άιια ιφγηα έλα δηαηξαπεδηθφ 

επηηφθην. Σν LIBOR, ζαλ δηαηξαπεδηθφ επηηφθην, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηαηί δίλεη κία εθηίκεζε ζηηο 

ηξάπεδεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο άληιεζεο λέσλ θεθαιαίσλ. Ζ δηαηξαπεδηθή αγνξά δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο 

ηξάπεδεο λα ηζνξξνπήζνπλ ηελ εηζξνή θαηαζέζεσλ κε ηε δήηεζε γηα δάλεηα.«LIBOR». 
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ηε λαπηηιία θαη θαη’ επέθηαζε ηε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη 

(Πισκαξίηνπ, 2006): 

 Οη λαπηηιηαθνί θχθινη. ηνπο λαχινπο παξνπζηάδνληαη έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη γη’ απηφ 

δε γίλεηαη λα πξνβιεθζεί ε πνξεία ηνπο θαη άξα ε δηαζθάιηζε ησλ θεξδψλ. 

 Παξάγσγνο δήηεζε είλαη ε δήηεζε λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ. ηε λαπηηιία έρνπλ 

αληίθηππν νη απμνκεηψζεηο ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή, θαζψο γηα παξάδεηγκα κηα 

κείσζε ηεο δήηεζεο πξψησλ πιψλ ζα πξνθαιέζεη ηε κείσζε ηεο δήηεζεο λαπηηιηαθψλ 

ππεξεζηψλ γηα κεηαθνξά ησλ πξψησλ πιψλ. Δπνκέλσο, είλαη δχζθνιε ε δηαζθάιηζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζε πεξηφδνπο χθεζεο. 

 Ζ λαπηηιία πξφθεηηαη γηα βηνκεραλία εληάζεσο θεθαιαίνπ. Ζ χπαξμε ζεκαληηθψλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ ίδξπζε κηαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο, γηα ηελ επέθηαζε ή αλαλέσζε 

ηνπ ζηφινπ ηεο είλαη απαξαίηεηε. Δπίζεο, πξφθεηηαη γηα έλαλ θιάδν εληάζεσο θεθαιαίνπ 

κε πνιχ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. Γηαρξνληθά νη ηηκέο ησλ πινίσλ απαμηψλνληαη, άξα νη 

απνζβέζεηο είλαη κεγάιεο. Ζ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο δεκηνπξγείηαη 

θαζψο ην θφζηνο απφθηεζεο ελφο πινίνπ είλαη πνιχ πςειφ. ηε λαπηηιία θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηε κηα νη πινηνθηήηεο επηζπκνχλ λα πξνζηαηέςνπλ 

ηα θεθάιαηα ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε έλα επελδπηηθφ ζρέδην κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα 

θεθάιαηα, απφ ηελ άιιε νη δαλεηζηέο επηζπκνχλ ηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ 

πινηνθηεηψλ πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν πνπ παίξλνπλ. 

Δλ ηέιεη ε κνξθή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο εμαξηάηαη απφ (Παξδάιε, 2007): 

 Σε κνξθή πνπ έρεη ε επηρείξεζε. 

 Σελ θεθαιαηαθή ππνδνκή πνπ ππάξρεη. 

 Σε δηαζεζηκφηεηα πνπ ππάξρεη ζηηο δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Σελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ. 

 Σν κέγεζνο ησλ πινίσλ. 

 Σελ ηερλνινγηθή ελζσκάησζε. 

 Σν θφζηνο ησλ λαππεγηθψλ ρσξψλ. 
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4.4  ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

πλζήθεο θαηάιιειεο γηα ηε βέιηηζηε απνδνηηθφηεηα κηαο επέλδπζεο 

εμαζθαιίδνπλ ε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ε αμηνιφγεζε λαπηηιηαθψλ επελδχζεσλ, 

θαζψο ε λαπηηιία απαηηεί ηεξάζηηα επελδπηηθά θεθάιαηα, ηα νπνία δε γίλεηαη λα θαιπθζνχλ 

κε απηνρξεκαηνδφηεζε. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε βηνκεραλία ηεο λαπηηιίαο παίδνπλ νη εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο, αθνχ απφ απηέο πεγάδνπλ ηα ζεκαληηθά θεθάιαηα πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ηεο. Οη ηξάπεδεο έρνπλ έλαλ επξχηεξν ξφιν, 

θαζψο δε δαλείδνπλ κφλν, αιιά κεζνιαβνχλ θαη εηζπξάηηνπλ ηνπο λαχινπο, πιεξψλνπλ ηα 

έμνδα πνπ έρεη ην πινίν γηα λα θηλεζεί (θνξηνεθθνξησηηθά, έμνδα ιηκέλσλ θαη θαχζηκα, 

πξνκήζεηεο πξαθηφξσλ θηι.), δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα θαη 

πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο θαη πιεξνθνξίεο. Οπζηαζηηθά νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο 

εμαξηψληαη απφ ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ζρέζεηο ηξαπεδψλ θαη 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηα επίπεδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ, θαζψο κπνξεί λα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ έγθξηζε ελφο 

δαλείνπ. Αληίζεηα νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απφ πηζαλέο απφηνκεο κεηαβνιέο ζηε δηεζλή 

ρξεκαηαγνξά, πνπ είλαη θπξίσο ηα ηξαπεδηθά επηηφθηα (Φαιαγγάξε, 2015). 

Γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ηεο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ζα κπνξνχζε λα πεη 

θάπνηνο φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη Γηεζλείο θαη νη Διιεληθέο Σξάπεδεο, θηλνχληαη 

αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, αιιά θαη ζηελ ειιεληθή 

λαπηηιηαθή αγνξά. πλεπψο, θάζε ηξάπεδα αλάινγα κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο ηζρχνπζεο 

ζπλζήθεο έρεη ηε δηθή ηεο πνιηηηθή, ζέηνληαο δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα θάζε πεξίπησζε πνπ 

ηεο παξνπζηάδεηαη. 

Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ηζηνξηθή επηζθφπεζε φπνπ παξνπζηάδεηαη ε πνξεία 

ησλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ εμέιημε κε ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ, θαζψο θαη ην ξφιν πνπ έπαημαλ γηα λα θηάζεη ε λαπηηιία ζηε ζεκεξηλή 

ηεο κνξθή. 

Απφ ηα ρξφληα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ιφγσ ηνπ πςεινχ θηλδχλνπ ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 
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ρξεκαηνδνηήζνπλ ηέηνηεο επελδχζεηο θαη ν κφλνο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλάπηπμή 

ηεο ήηαλ ε απηνρξεκαηνδφηεζε
14

. Όκσο, ε αχμεζε ηνπ πνζνχ ηνπ απαηηνχκελνπ 

επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ, θαζηζηψληαο αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα πεξηζζφηεξα θαη κεγαιχηεξα πινία. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε 

κέζσ ησλ Σξαπεδψλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο πεηξειατθψλ charters κεγάισλ εηαηξεηψλ 

πεηξειαίνπ, νη νπνίεο θάιππηαλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο. 

Αξρηθά νη παξαγγειίεο γηα θαηαζθεπέο λέσλ πινίσλ ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηηο 

πηζηψζεηο λαππεγείσλ
15

 θαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ, δειαδή απφ 

ηελ παξαθξάηεζε θεξδψλ, θαη κε επηδνηήζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ. Έηζη, κέρξη θαη ην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960-1970, ηα λαππεγεία βξίζθνληαλ ζε αληαγσληζκφ γηα ηελ πξνζέιθπζε 

παξαγγειηψλ θαη νη θπβεξλήζεηο παξέκβαηλαλ κε επηδνηήζεηο ζηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ, 

ψζηε λα έρνπλ ρακειφ ρξεκαηνδνηηθφ θφζηνο. Γηα κηα νιφθιεξε δεθαεηία ηα επηηφθηα απηά 

ησλ λαππεγείσλ θπκάλζεθαλ απφ 5½ % έσο 7%. 

Λφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο, ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970-1980, ηα λαππεγηθά δάλεηα άξρηζαλ λα γίλνληαη νινέλα θαη αθξηβφηεξα. 

Σφηε ζπκκεηείραλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζηε λαπηηιηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε, νη νπνίεο ήηαλ δηαηεζεηκέλεο λα θαιχςνπλ απηφ ην θελφ, παξέρνληαο 

θεθάιαηα απφ ηελ ηαρχηαηα ηφηε αλαπηπζζφκελε αγνξά ησλ δνιαξίσλ πνπ βξηζθφηαλ ζηηο 

ηξάπεδεο ηεο Δπξψπεο. 

                                                

14Απηή ε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχζε ην ζπλεζέζηεξν ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηδίσο ηα παιαηφηεξα 
ρξφληα πνπ νη ηηκέο ησλ πινίσλ ήηαλ ρακειφηεξεο θαη δελ ππήξραλ άιιεο επηινγέο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο φπνπ ην απαξαίηεην θεθάιαην δηαηίζεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πινηνθηήηε. 

Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα ε απηνρξεκαηνδφηεζε είρε επξεία εθαξκνγή ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα. Σν πςειφ επίπεδν 

απηνρξεκαηνδφηεζεο βνεζά ζηε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο πινηνθηήηεο κε ρακειφ θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Σα κεηνλεθηήκαηά ηεο ζρεηίδνληαη κε ην πςειφ θφζηνο απφθηεζεο πινίνπ ζηε ζχγρξνλε 

επνρή, θάηη πνπ θάλεη δχζθνιε ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαηηήησλ θεθαιαίσλ απφ ίδηεο πεγέο θαη ζηελ έθζεζε 

ηεο επηρείξεζεο ζε πςειφ επίπεδν θηλδχλνπ. 
15χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν ηα λαππεγεία παξέρνπλ πηζηψζεηο πξνο ηνπο πινηνθηήηεο πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο παξαγγειίεο ησλ πινίσλ ηνπο. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία εηδηθά ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο πνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ξεπζηφηεηα . Ο δηαθαλνληζκφο πνπ ζπλήζσο γίλεηαη είλαη ε 

πιεξσκή πξνθαηαβνιήο πξνο ην λαππεγείν, ελψ γηα ην ππφινηπν πνζφ ε εμφθιεζε γίλεηαη πεξηνδηθά ζε δφζεηο 

ή κε ηελ παξάδνζε ηνπ πινίνπ. Οη πηζηψζεηο απφ ηα λαππεγεία κπνξνχλ λα ιάβνπλ επίζεο ηε κνξθή δαλείνπ, 
ην νπνίν παξέρνπλ ζηνπο πινηνθηήηεο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

πινίνπ. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη δίλεηαη κηθξή πεξίνδνο απνπιεξσκήο θαη ζπλεπψο δεκηνπξγείηαη 

πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. Δάλ ηελ απνπιεξσκή απηνχ ηνπ δαλείνπ αλαιάβεη κηα ηξάπεδα κε λέν δάλεην, ηφηε 

κπαίλνπλ ζε έλαλ θαχιν θχθιν ρξεκαηνδφηεζεο. 
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Μέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970-1980 νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο δελ 

αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ εχξεζε θεθαιαίσλ, είηε απφ ηηο θπβεξλήζεηο, είηε απφ 

ηα λαππεγεία, είηε απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Δπίζεο, λένη εκπνξηθνί νίθνη παξνπζηάδνληαη 

απφ ην 1970 κέρξη ην 1974, ράξηο ζηνπο νπνίνπο απμήζεθε ε αγνξά δεμακελφπινησλ θαη 

γεληθά επηθξάηεζε επθνξία ζηε ρξεκαηνδνηηθή αγνξά, ιφγσ ησλ κεγάισλ πεξηζσξίσλ 

θέξδνπο. 

Δπίζεο, κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο γηα ηηο Σξάπεδεο (spread= δηαθνξά LIBOR 

θαη δαλεηαθνχ επηηνθίνπ)
16

 επέηξεπαλ ηα λαπηηιηαθά δάλεηα. Όκσο, ιαλζαζκέλε πνιηηηθή 

ελφςεη ηεο πεηξειατθήο θξίζεο πνπ αθνινχζεζε ην 1973, απνδείρηεθε ε πξνεμφθιεζε ηνπ 

κέιινληνο (πξφβιεςε) κε αλακνλή πςειψλ θεξδψλ. ε παξαηεηακέλε θξίζε ζηελ αγνξά 

δεμακελφπινησλ πξνθάιεζαλ ν πφιεκνο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ην 1973, ην κπνυθνηάδ 

ελαληίνλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε πξψηε πεηξειατθή θξίζε. Οη ζρέζεηο κεηαμχ εθνπιηζηψλ θαη 

ηξαπεδψλ απφ ην 1974 θαη κεηά, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε πινίσλ, άξρηζαλ 

λα γίλνληαη νινέλα θαη πην δπζκελείο (Παξδάιε, 2007). 

Γηα ηε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε ην 1975-1976 ήηαλ δχζθνιε πεξίνδνο, θαζψο 

ιφγσ ηεο θξίζεο, νη ππεξβνιηθέο παξαγγειίεο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 δε δηθαηνινγνχληαλ. Δπίζεο, ζηνπο πινηνθηήηεο ησλ δεμακελνπινίσλ θαη 

ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο πνπ είραλ παξαγγείιεη λενθαηαζθεπέο, δεκηνχξγεζαλ κηα νηθνλνκηθή 

θξίζε νη ρακεινί λαχινη θαη νη θζίλνπζεο ηηκέο ζηα πινία. Πνιινί ηξαπεδίηεο ρξεηάζηεθε λα 

                                                

16 Σν spread, είλαη κηα έλλνηα πνπ εθθξάδεη ηε δηαθνξά (δηαζπνξά) δχν ηηκψλ ή δχν πξαγκάησλ. ηελ 

νηθνλνκία ν φξνο spread έρεη δηάθνξεο ρξήζεηο: Ζ δηαθνξά ησλ ηηκψλ απνδφζεσλ δχν νκνιφγσλ. Κάζε 

πνζνζηηαία κνλάδα (1%) απνηειεί 100 «κνλάδεο βάζεο». Απηά κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα ηα επηηφθηα 

δαλεηζκνχ κεηαμχ δχν ρσξψλ φπνπ ε κία ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξα βάζεο. πλήζσο σο ρψξα βάζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα ρψξα κε ηζρπξή θαη ζηαζεξή νηθνλνκία. Γηα παξάδεηγκα ζηελ Δπξσδψλε ζπγθξίλνπκε ηα 
spread κεηαμχ ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ κηαο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο θαζψο 

ζηελ δεδνκέλε πεξίνδν ζηελ Δπξσδψλε ε πην ζηαζεξή νηθνλνκία είλαη απηή ηεο Γεξκαλίαο. Όηαλ ινηπφλ 

κηιάκε γηα ην spread ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ αλαθεξφκαζηε ζηε δηαθνξά ηεο απφδνζεο ησλ ειιεληθψλ απφ 

ηα γεξκαληθά δεθαεηή νκφινγα αλαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο είλαη 11%, 

ελψ ηεο Γεξκαλίαο είλαη 3%, ην spread (δηαθνξά) ησλ δχν είλαη 8%, ζπλεπψο ην ειιεληθφ spread θπκαίλεηαη 

ζηηο 800 κνλάδεο βάζεο Μέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 ην spread ησλ νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

δελ μεπεξλνχζε ηηο 100 κνλάδεο βάζεο (1%), ελψ ην επηέκβξην ηνπ 2011 ην spread εθηηλάρηεθε ζηηο 2000 

(20%) κνλάδεο βάζεο.. Ζ δηαθνξά δχν επηηνθίσλ. Απηή είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην επηηφθην κε ην νπνίν 

δαλείδεηαη κηα ηξάπεδα θαη ην επηηφθην πνπ απηή δαλείδεη. Γηα παξάδεηγκα έλαο φξνο ζηελ ζχκβαζε δαλεηζκνχ 

κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ην επηηφθην δαλεηζκνχ είλαη ίζν κε EURIBOR + Spread. Έηζη αλ ην EURIBOR 

δηακνξθψλεηαη ζην 2% θαη ην spread ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε έρεη νξηζηεί απφ ηελ ηξάπεδα ζην 4% ην 

ηειηθφ επηηφθην είλαη 6%. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ηηκέο αγνξάο θαη πψιεζεο ζπλαιιάγκαηνο, κεηνρψλ θαη 
άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. Γηα ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία κε έλα μέλν λφκηζκα νη ηξάπεδεο 

θαζνξίδνπλ κηα ρακειή ηηκή (bid) θαη κία πςειφηεξε ηηκή (ask). ηελ ρακειή ηηκή αγνξάδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

λφκηζκα θαη ην πσινχλ ζηελ πςειφηεξε θεξδίδνληαο απφ ηελ δηαθνξά. Ζ δηαθνξά απηή νλνκάδεηαη spread 

(spread) ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. 
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πξνζθέξνπλ πξφζζεηα θεθάιαηα θίλεζεο ζηνπο πινηνθηήηεο θαη πηζαλφλ λα αλαγθάζηεθαλ 

λα αλαβάιινπλ ή αθφκα θαη λα αλαθαηαλείκνπλ ηηο δαλεηαθέο δφζεηο εμφθιεζεο θαη ηηο 

πιεξσκέο ησλ ηφθσλ. Γπζηπρψο, νη αηηήζεηο δαλείσλ έγηλαλ ζε ρξφλν πνπ νη πξαγκαηηθέο 

αμίεο ησλ πινίσλ έπεθηαλ ηαρχηαηα θάησ θαη απφ ην αλεμφθιεην ππφινηπν ησλ δαλείσλ. 

Απνηέιεζκα ήηαλ αξθεηνί απφ ηνπο πινηνθηήηεο λα κελ ηα θαηαθέξνπλ ζηελ θξίζε θαη 1-2 

ηξάπεδεο λα ππνζηνχλ ζεκαληηθέο δεκίεο ή λα πησρεχζνπλ. 

ε απνηπρία ησλ λαπηηιηαθψλ δαλείσλ νδήγεζε ε θξίζε ηνπ 1970-1980 κε ηηο 

ππεξβνιηθέο παξαγγειίεο. Απφ ην 1982 κέρξη ην πξψην εμάκελν ηνπ 1987 ίζρπζε ην ίδην, 

φπνπ επηθξάηεζε ε ίδηα θαηάζηαζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο, εθηφο ηνπ ηνκέα ησλ 

δεμακελνπινίσλ. Πην αλαιπηηθά, ε θξίζε ηεο πεξηφδνπ 1970-1980 νδήγεζε ηηο ηξάπεδεο λα 

γίλνπλ πνιχ πξνζεθηηθέο θαη λα εμεηάδνπλ πξνζεθηηθφηεξα ηηο αηηήζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ 

δαλείσλ. Απηφ ζήκαηλε φηη ε δνπιεηά ησλ εκπνξηθψλ δηεπζπληψλ έγηλε δπζθνιφηεξε, κε 

θπζηθφ επαθφινπζν ε λαπηηιηαθή ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ηελ επφκελε δεθαεηία λα γίλεη 

αθφκα δπζθνιφηεξε.  

Όζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, νη δηεζλείο 

ηξάπεδεο άιιαμαλ ιίγν ηελ πνιηηηθή ηνπο επηδεηθλχνληαο κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηηο 

κεγαιχηεξεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, αθήλνληαο ηηο κηθξφηεξεο ζην πεξηζψξην παξά ηηο 

απμεκέλεο απνιαβέο πνπ ηνπο πξνζέθεξαλ. Απνηέιεζκα ήηαλ, νη ηειεπηαίεο λα ζηξαθνχλ 

ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Οη λενεηζεξρφκελεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ αθφκα 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα, θαζψο αλαγθάζηεθαλ λα ζηξαθνχλ ζε λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ πξνζθέξεη ε ζεκεξηλή αγνξά, αθνχ ε πιεηνλφηεηα ησλ Σξαπεδψλ απαηηεί απνδεδεηγκέλε 

αμηνπηζηία ζην ρψξν απφ ηνπο πειάηεο ηνπο. 

Ύζηεξα απφ κία δηεηία εμαηξεηηθψλ λαχισλ ηφζν ζηα μεξά θνξηία, φζν θαη ζηα 

πγξά θνξηία, απφ ην 1997-2000 θαη κεηά, ε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε γλψξηζε ηδηαίηεξε 

άλζεζε θαζψο ππεξέβε ηα 330 δηο $, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο Κίλαο θαη 

ησλ Ηλδηψλ (Πισκαξίηνπ, 2006). 

πλεπψο ε έθηαζε ζηελ νπνία νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο αλακείρζεθαλ ζηα δάλεηα 

ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, κέζα ζηα ηειεπηαία 20 ρξφληα παξνπζίαζε ζεκαληηθέο 

δηαθπκάλζεηο. 
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4.5 ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΣΖ ΝΑΤΛΧΖ 

4.5.1 Δκπνξηθόο Κύθινο 

Δκπνξηθφο θχθινο
17

 είλαη ε δηαθχκαλζε-ελαιιαγή ηεο νηθνλνκηθήο δξάζεο κηαο 

νηθνλνκίαο θαη εθθξάδεηαη ζπλήζσο κε ην χςνο ηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο θαηά ηξφπν 

ζπλερή. Πξφθεηηαη γηα αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξάζεο, ε νπνία αθνινπζείηαη απφ κία 

κείσζε θαη απφ κία παξαπέξα άλνδν, θαη ππάξρεη κε ηνλ ηξφπν απηφ κία ζπλέρεηα ζχκθσλα 

κε απηφ ην ππφδεηγκα. Ζ άλνδνο δελ απνθιείεηαη ζηνλ εκπνξηθφ θχθιν, κέζσ ησλ θχθισλ 

ηεο παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο ή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, γχξσ απφ κία θεληξηθή αλνδηθή 

ηάζε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ πεξίνδνο ελφο εκπνξηθνχ θχθινπ θαη ν ρξφλνο απφ ην ζεκείν 

έλαξμεο πάλσ ζηε γξακκή ηεο ηάζεο θαη ηεο επαλφδνπ ζε απηή είλαη ίζνο, αθνχ 

ζπκπιεξσζεί έλα εκηθχθιην αλφδνπ θαη έλα εκηθχθιην θαζφδνπ (Βιάρνο, 2007). 

 Ζ βαζηθή δχλακε πίζσ απφ ηελ επέλδπζε ηεο λαπηηιίαο ζηε λαχισζε είλαη νη 

εκπνξηθνί θχθινη. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ππξήλα ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο, ν νπνίνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληιεί κεηξεηά κέζα θαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε, σζψληαο ηηο επηρεηξήζεηο 

ζε αληαγσληζκφ γηα έλα κεξίδην απηνχ ηνπ πινχηνπ. 

ε θάζε θχθιν ππάξρεη δηάξθεηα, χςνο θαη βάζνο. Οη νηθνλνκνιφγνη 

αζρνιήζεθαλ ηδηαίηεξα κε ηνλ θχθιν απηφ φηαλ δηαπίζησζαλ φηη δηαζέηεη πεξηνδηθφηεηα θαη 

ξπζκηθφηεηα ζε δηαζηήκαηα, ηα νπνία φκσο δελ είλαη απφιπηα ζηαζεξά, νχηε ζηνπο κηθξνχο, 

νχηε ζηνπο κεζαίνπο, νχηε ζηνπο κεγάινπο, νχηε ζηνπο πνιχ κεγάινπο θχθινπο. ε 

ζεκαληηθφ βαζκφ επεξεάδνληαη νη εμειίμεηο ζηνλ εκπνξηθφ θχθιν απφ ηελ εμέιημε ηνπ 

λαπηηιηαθνχ θχθινπ. 

                                                

17 Ο εκπνξηθφο θχθινο (Trade cycle) νλνκάδεηαη θαη αιιηψο σο Κχθινο ησλ Δπηρεηξήζεσλ (business cycle) ή 

απιψο Κχθινο (Cycle) 
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Γηάγξακκα 4.1: Ο εκπνξηθόο θύθινο. 

Πεγή: (Βιάρνο, 2007). 

4.5.2 Ναπηηιηαθόο θύθινο 

Ο λαπηηιηαθφο θχθινο είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ εξκελεχεη ηε 

κεγάιε κεηαβιεηφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε λαπιαγνξά. Ο λαπηηιηαθφο θχθινο δηαδέρεηαη ηνλ 

εκπνξηθφ-νηθνλνκηθφ θχθιν θαη νθείιεηαη ζηνλ παξάγσγν ραξαθηήξα ηεο δήηεζεο. Δίλαη κία 

ζεηξά ελαιιαζζφκελσλ θάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνθαινχληαη απφ ηελ 

αληζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζθεξφκελεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο δήηεζεο, δειαδή απφ 

ππεξβνιηθή πξνζθνξά ή έιιεηςε πινίσλ. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αγνξά λαχισλ παίδεη ε 

κειέηε ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ, αιιά θαη ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία γεληθφηεξα. Γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε κία νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο λαπιαγνξάο, αιιά θαη ε ιήςε 

ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

Ζ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ (shipping risk) ζηε λαπηηιηαθή αγνξά είλαη έλα βαζηθφ 

ζηνηρείν πνπ θαζνξίδνπλ νη λαπηηιηαθνί θχθινη. Έλα εκπνξηθφ πινίν είλαη κία αθξηβή 

θεθαιαηαθή επέλδπζε. Μέζα ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, φπνπ ν φγθνο ηνπ εκπνξίνπ 

κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, θάπνηνο πξέπεη λα έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ 

γηα ηελ παξαγγειία λέσλ πινίσλ, ηε δηάιπζε ησλ παιαηνηέξσλ, ηελ αγνξαπσιεζία 

κεηαρεηξηζκέλσλ θαη ηνλ ηξφπν απαζρφιεζεο ηνπ ζηφινπ. Ζ επζχλε ηεο ιήςεο απηψλ ησλ 

απνθάζεσλ πεξηγξάθεη ζηελ νπζία ηνλ αλαιακβαλφκελν λαπηηιηαθφ θίλδπλν (Βιάρνο, 

Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 
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ηελ απνθαινχκελε «βηνκεραληθή λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα» (industrial 

shipping) νδεγεί ην ξίζθν φηαλ αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θνξηίσλ, νπφηε νη 

πινηνθηήηεο γίλνληαη απινί ππεξγνιάβνη κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζηελ εθηέιεζε ηεο 

κεηαθνξάο (subcontractors and cost minimizers). Όκσο ε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη 

ηδηαίηεξα θεξδνζθνπηθή θαη απξφβιεπηε, φηαλ ν λαπηηιηαθφο θίλδπλνο αλαιακβάλεηαη απφ 

ηνπο πινηνθηήηεο. Έηζη, ε ηειηθή θεξδνθνξία θαζνξίδεηαη θαζαξά απφ ηνπο λφκνπο ησλ 

πηζαλνηήησλ θαη ηεο ηχρεο. 

Ζ πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο (πινίσλ) είλαη βαζηθνί ζπληειεζηέο 

ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 

Βαζηθά πίζσ απφ ηελ πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο ελεξγνχλ: 

a) Ζ ςπρνινγία ησλ εθνπιηζηψλ θαη ε επελδπηηθή δξάζε ηνπο 

b) Σν επίπεδν ηνπ ηξέρνληνο θαη θπξίσο ηνπ αλακελφκελνπ λαχινπ 

c) Ζ χπαξμε απνζεκαηηθψλ θεξδψλ θαη ξεπζηφηεηαο 

d) Οη απνθάζεηο δηαιχζεσλ θαη παξνπιηζκνχ 

e) Οη νκαδηθέο θαη νκνηφκνξθεο απνθάζεηο ησλ εθνπιηζηψλ 

f) Ζ λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε 

g) Ζ αλάπηπμε ησλ λαππεγείσλ 

h) Οη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο αλάπηπμεο λαππεγείσλ θαη λαπηηιίαο 

Πίζσ απφ ηε δήηεζε ρσξεηηθφηεηαο βξίζθνληαη: 

 Οη ελέξγεηεο πξναγσγήο ή κείσζεο ηνπ απφ ηε ζάιαζζα εκπνξίνπ 

 Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή 

 Ζ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

 Οη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ νηθνλνκηψλ-θιεηδηψλ γηα ηε λαπηηιία (Ζ.Π.Α, Ηαπσλία, 

Γεξκαλία, Αγγιία, Γαιιία, Κίλα, Ηλδίεο θ.ιπ.) 

 Σν χςνο ησλ επηηνθίσλ 

 Ζ πνιηηηθή ηνπ OPEC 

 Ο πιεζσξηζκφο θ.α. 

Σέινο, ππάξρνπλ θαη ηα εμσγελή βαζηθά αηηία πξνο ηελ νηθνλνκία, φπσο νη 

γεληθνί ή ηνπηθνί πφιεκνη, νη θαθέο ζνδεηέο, νη θαηαζηξνθέο απφ θαηξηθά θαηλφκελα ή 

ζεηζκνχο, ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο πεηξειαηαγσγψλ θ.ά. ηα εμσγελή αίηηα κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ νη ζπληνκεχζεηο ή επεθηάζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ. 
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4.5.3 Υαξαθηεξηζηηθά Ναπηηιηαθώλ Κύθισλ 

Πνιινί νηθνλνκνιφγνη πξνζπάζεζαλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ λα θαηαηάμνπλ 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θχθινπο ζε θαηεγνξίεο, έρνληαο ππφςε ηνπο ηνλ παξάγνληα ηνπ ρξφλνπ. 

Πέξα φκσο απφ ηηο δηάθνξεο ζεσξίεο, νη λαπηηιηαθνί θχθινη ρσξίδνληαη ζε λαπηηιηαθνχο 

θχθινπο βξαρείαο δηάξθεηαο θαη ζε λαπηηιηαθνχο θχθινπο καθξάο δηάξθεηαο. 

Οη λαπηηιηαθνί θχθινη, αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ θάζε θχθινπ 

δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011): 

 θχθινη κηθξήο δηάξθεηαο (3-4 εηψλ) 

 θχθινη κεζαίαο δηάξθεηαο (9-10 εηψλ) 

 θχθινη καθξάο ζρεηηθψο δηάξθεηαο (18-24 εηψλ) 

 θχθινη πνιχ κεγάιεο δηάξθεηαο (50-60 εηψλ) 

Αλ θαη ε δηάξθεηα ησλ θχθισλ είλαη ζπνπδαίαο ζεκαζίαο, σζηφζν είλαη πνιχ πην 

πνιχπινθνη απφ κηα ζπλέρεηα ηαθηηθψλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ. ηελ εθάζηνηε 

αζπκθσλία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ρσξεηηθφηεηαο νθείινληαη νη λαπηηιηαθνί θχθινη, θαζψο 

σζεί ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ πξνο θάπνηα θαηεχζπλζε, επεξεάδνληαο ζπλήζσο θαη ηηο ηηκέο ησλ 

πινίσλ. ην γεγνλφο φηη ζπληεινχλ ζηε δηαηήξεζε ηεο «πγείαο» ηεο λαπηηιηαθήο 

βηνκεραλίαο έγθεηηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ. Σν 1913 ν Kirkaldy 

παξνπζίαζε ηνλ λαπηηιηαθφ θχθιν σο ην απνηέιεζκα ηνπ κεραληζκνχ ηεο λαπηηιηαθήο 

αγνξάο. Απηφο ν λαπηηιηαθφο θχθινο παξνπζηάδεη κέγηζηα (peaks) θαη ειάρηζηα (troughs), ηα 

νπνία είλαη ελδείμεηο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε αγνξά πξνζαξκφδεη ηελ πξνζθνξά ζηε δήηεζε 

κέζσ ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ (cash flows). 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπλνιηθή ηνπ δηάξθεηα (ε νπνία δηαξθεί άιινηε ιηγφηεξν 

θαη άιινηε πεξηζζφηεξν), έρεη 4 ζηάδηα-θάζεηο κε ηελ αθφινπζε ζεηξά: 

4.5.3.1 Φάζε Ύθεζεο 

ηε Φάζε Ύθεζεο/Υακειφ/Κξίζε (Recession ή Trough) δηαθξίλνληαη ηξία 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011): 

Καη’ αξράο εκθαλίδνληαη ζεκάδηα πιενλάδνπζαο ρσξεηηθφηεηαο, ψζηε ηα πινία 

λα ζπλσζηίδνληαη ζηα ζεκεία εθθφξησζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νηθνλνκηθή ηαρχηεηα 

πιεχζεο κε απνηέιεζκα λα εμνηθνλνκήζνπλ θαχζηκα θαη λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ άθημε ζην 

ιηκάλη. 
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Κάησ απφ ην επίπεδν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ ιηγφηεξν απνδνηηθψλ 

πινίσλ πέθηνπλ νη ηηκέο ησλ λαχισλ, ηα νπνία νδεγνχληαη ζε παξνπιηζκφ. 

Σέινο, αξλεηηθή ρξεκαηνξνή γηα ηα πινία, ε νπνία ζηαδηαθά γίλεηαη κεγαιχηεξε, 

δεκηνπξγνχλ ε κεγάιε δηάξθεηα ησλ ρακειψλ λαχισλ θαη ε απζηεξή πηζησηηθή πνιηηηθή 

ησλ ηξαπεδψλ. ηελ αγνξά ππάξρεη απαηζηνδνμία, πεξηνξίδνληαη νη λέεο παξαγγειίεο θαη νη 

ηξάπεδεο ειαηηψλνπλ ην δαλεηζκφ. Οη πινηνθηήηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πνπιήζνπλ ηα πινία ηνπο ζε ηηκέο θφζηνπο, επεηδή δελ 

ππάξρνπλ πνιινί αγνξαζηέο. Ζ αμία ησλ πην παιηψλ πινίσλ πέθηεη ζεκαληηθά, νδεγψληαο ηα 

πινία απηά ζηελ αγνξά δηαιχζεσλ. 

4.5.3.2 Φάζε Αλάθακςεο 

Οη πξψηεο ελδείμεηο αλάθακςεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη αχμεζε ησλ λαχισλ ζε 

επίπεδα κεγαιχηεξα απφ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ πινίσλ αξρίδνπλ λα θαίλνληαη ζηε θάζε 

Αλάθακςεο (Recovery) θαζψο ε πξνζθνξά θαη δήηεζε θηλνχληαη πξνο ηελ ηζνξξνπία. 

ε απηή ηε θάζε αθφκα παξακέλεη αβέβαηε ε πνξεία ηεο αγνξάο κε κεγάιεο 

ελαιιαγέο, ρσξίο ηελ ζηγνπξηά ηεο αλάθακςεο. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη βειηίσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

ςπρνινγίαο ηεο αγνξάο (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 

4.5.3.3 Φάζε Δπεκεξίαο 

Ζ αγνξά ζηελ θάζε Δπεκεξίαο/Άλζεζεο/Κνξχθσζεο ή Τςειφ (Peak/Plateau) 

βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. 

Οη λαχινη είλαη αξθεηά πςεινί θαη θηάλνπλ κέρξη θαη ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο ησλ πινίσλ. Απφ κεξηθέο βδνκάδεο κέρξη θαη κεξηθά ρξφληα κπνξεί λα θξαηήζεη ε 

θνξχθσζε ηνπ θχθινπ. ηε ζχλαςε δαλείσλ νη πινηνθηήηεο έρνπλ απνθηήζεη ξεπζηφηεηα 

θαη νη ηξάπεδεο είλαη δηαηεζεηκέλεο λα πξνρσξήζνπλ. Δπίζεο, απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ 

λέσλ παξαγγειηψλ θαη νη ηηκέο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ εθηηλάζζνληαη ζηα χςε 

(Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 

4.5.3.4 Φάζε Καζόδνπ 

Ζ αγνξά εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε θαηάξξεπζεο, έρνληαο σο επαθφινπζν ε 

πξνζθνξά λα μεπεξλάεη ηε δήηεζε ζηελ θάζε Καζφδνπ/Καηάξξεπζεο/Γπζπξαγίαο 
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(Collapse). Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη ππεξβάιινπζα πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο θαη νη ηηκέο 

ησλ λαχισλ αθνινπζνχλ θαζνδηθή πνξεία. Δπίζεο, ηα πινία αξρίδνπλ λα κέλνπλ αλελεξγά, 

νη λαχινη πέθηνπλ, ε ξεπζηφηεηα ησλ πινηνθηεηψλ παξακέλεη αθφκα ζε αξθεηά πςειά 

επίπεδα θαη ε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εηζέξρεηαη πάιη ζηε θάζε ηεο αβεβαηφηεηαο. Παξφια 

απηά, παξαηεξνχληαη λέεο παξαγγειίεο πινίσλ ιφγσ ησλ ρακειψλ ηηκψλ ηεο αγνξάο θαη ηεο 

πξνζδνθίαο γηα αλάθακςε (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 

ηε δηακφξθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ ζπκβάιινπλ νη εμήο 

παξάγνληεο: 

 Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή αλάπηπμε ή χθεζε, πνπ πξνθαιεί αχμεζε ή κείσζε ησλ 

δηαθηλνχκελσλ πξντφλησλ. 

 Ζ ππεξαπνζεκαηνπνίεζε πξντφλησλ δηεζλψο, πνπ πξνθαιεί απμεκέλε δήηεζε 

ρσξεηηθφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθέληξσζεο ησλ πξντφλησλ θαη αληίζηξνθα. 

 Οη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ε γεσξγηθή παξαγσγή. 

 Οη παξαδφζεηο λεφηεπθησλ πινίσλ, ηα νπνία είραλ παξαγγειζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάθακςεο. 

 Οη απμεκέλεο δηαιχζεηο πινίσλ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ δχν επηπιένλ δηαπηζηψζεηο:  

a) Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ζην λαπηηιηαθφ θχθιν νη ηξάπεδεο, δηφηη ε επθνιία κε ηελ 

νπνία παξέρνπλ θεθάιαηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε λαππεγήζεσλ επεξεάδεη ζε δεχηεξν 

ρξφλν ηελ πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο. 

b) ηηο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο πινίσλ (πγξνχ θαη μεξνχ θνξηίνπ) πνιιέο θνξέο 

εκθαλίδεηαη έλαο εηεξνρξνληζκφο ζηελ εθδήισζε ηεο χθεζεο, νη νπνίεο γεληθά 

αιιεινεπεξεάδνληαη θαζψο ην 5% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ απνηειείηαη απφ πινία κηθηνχ 

θνξηίνπ (combis), ηα νπνία κε ηηο πξψηεο εθδειψζεηο ηεο χθεζεο ζηε κηα θαηεγνξία 

αλαγθάδνληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ άιιε. 

4.6 ΔΠΗΓΡΑΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΚΤΚΛΧΝ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Σν επίπεδν ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο λέσλ θαη παιαηψλ πινίσλ, ην ρξνληθφ ζεκείν 

απφζπξζήο ηνπο, αιιά θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαζνξίδνληαη απφ 

ηνπο λαπηηιηαθνχο θχθινπο πνπ είλαη κηα ζεηξά ελαιιαζζφκελσλ θάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο. Οη λαπηηιηαθνί θχθινη επηδξνχλ άκεζα ζηε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε, 

δηφηη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία επέλδπζε (θάζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν λαπηηιηαθφο θχθινο) θαζνξίδεη αλ απηή ζα είλαη επηηπρεκέλε ή απνηπρεκέλε 

κειινληηθά. Απηή ηελ επηξξνή «εηζπξάηηνπλ» θαη νη ηξάπεδεο, θαζψο ε αζθάιεηα ησλ 

παξερφκελσλ δαλείσλ εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ησλ πινίσλ, ηα νπνία ζπλήζσο απνηεινχλ 

κέζν απνπιεξσκήο (ππνζήθε) ζε πεξίπησζε δπζθνιίαο εμφθιεζεο (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή 

Οηθνλνκία, 2011). 

Οη ηξάπεδεο θαη ηα λαππεγεία γλσξίδνληαο φηη ν δαλεηδφκελνο ζα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη φηη ην δάλεην ζα απνπιεξσζεί, είλαη πξφζπκνη λα πξνζθέξνπλ 

πεξαηηέξσ ρξεκαηνδνηήζεηο φηαλ ε αγνξά δηαλχεη ηελ Αλνδηθή Φάζε ηνπ λαπηηιηαθνχ 

θχθινπ, κε ηνπο λαχινπο θαη ηηο αμίεο ησλ πινίσλ λα βξίζθνληαη ζε πςειά επίπεδα. ε απηή 

ηε θάζε απμάλνληαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ησλ ηξαπεδψλ, αιιά εληζρχεηαη θαη ε αζθάιεηα 

ηνπ δαλείνπ. 

ηε ζπλέρεηα ζηε Φάζε Καζφδνπ ππάξρεη ππεξβάιινπζα πξνζθνξά 

ρσξεηηθφηεηαο θαη νη ηηκέο ησλ λαχισλ αθνινπζνχλ θαζνδηθή πνξεία. Οη ηξάπεδεο δελ 

επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε πξνζπκία λα ρξεκαηνδνηήζνπλ πινία, γηαηί ην Cash flow, δειαδή ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο ελφο πινίνπ κε θξηηήξην ην κειινληηθφ πξφγξακκα εηήζησλ 

εζφδσλ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο απφ απηφ, εκθαλίδεη αζηάζεηα θαη επνκέλσο θινλίδεηαη 

ε αζθάιεηα ηνπ δαλείνπ. 

Καηφπηλ αθνινπζεί ε Φάζε θξίζεο ή χθεζεο ηεο λαπιαγνξάο, φπνπ νη αμίεο ησλ 

πινίσλ σο εμαζθάιηζε δελ είλαη ηζρπξέο θαη ην Cash flow δέρεηαη ηελ αζθπθηηθή πίεζε ησλ 

ηξαπεδψλ. Βέβαηα ε επηηπρία ηνπ Cash flow, εμαξηάηαη απφ ηελ πξνβιεςηκφηεηα ηνπ 

επηπέδνπ ησλ λαχισλ, αιιά θαη ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ. Απηή ε 

πξνβιεςηκφηεηα ησλ λαχισλ (ησλ εζφδσλ απφ ην ελνίθην) θαζίζηαηαη δπλαηή φηαλ ππάξμεη 

ρξνλνλαχισζε ίζεο δηάξθεηαο κε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. Σν Cash flow είλαη ε βάζε 

ρξεκαηνδφηεζεο κε ππνζήθε ην πινίν, ε θαηαζθεπή ηνπ κπνξεί λα κειεηεζεί ψζηε απηφ λα 

απνηειέζεη θαη έλα εξγαιείν έγθξηζεο γηα ηε ιήςε ελφο δαλείνπ. Έηζη ινηπφλ ζε πεξηφδνπο 

χθεζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε ξεπζηφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα πξέπεη 

λα αζθεί πίεζε πάλσ ζηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ηνπο. Λφγσ ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο 

πξέπεη λα πηέδνληαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα ζηξέθνληαη πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα δαλεηζκφ 

θαη φηαλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηαθεχγνπλ αθφκε θαη ζηελ πψιεζε ή δηάιπζε ησλ 

πινίσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ινηπφλ θπξηαξρεί ε αβεβαηφηεηα, ε νπνία νδεγεί ζε θαηαζηνιή ηεο 
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ρξεκαηνδφηεζεο θαη εκπνδίδεη ηηο επελδχζεηο ζε πγηείο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Κχξην κέιεκα 

ησλ ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λαπηηιηαθψλ επελδχζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ηακεηαθή ξνή ηνπ πινίνπ, πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί. 

ηε Φάζεο Αλάθακςεο, νη ηξάπεδεο εληζρχνπλ ηε γεληθή αηζηνδνμία θαη 

παξέρνπλ δάλεηα κε ζρεηηθά επλντθνχο φξνπο. Απφ  ηελ θαηάζηαζε απηή πξνζειθχνληαη θαη 

κε παξαδνζηαθνί ηξαπεδίηεο, νη νπνίνη έρνπλ ζθνπφ λα επηηείλνπλ ην δηαηξαπεδηθφ 

αληαγσληζκφ θαη ηελ επηπιένλ κείσζε ησλ πξνηχπσλ δαλεηνδφηεζεο ηεο λαπηηιίαο. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη αλάινγα κε ηε θάζε ηελ νπνία πεξλάεη ν 

λαπηηιηαθφο θχθινο θπκαίλεηαη θαη ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξέρεηαη ζηηο 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ηα λαππεγεία πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ παξέρνληαο παθέηα κε δειεαζηηθνχο φξνπο. Με 

ηε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε επεξεάδεηαη θαη ην επίπεδν πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο, ην 

νπνίν θαη απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ. Αλάκεζα δειαδή ζην 

λαπηηιηαθφ θχθιν θαη ηε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε. Αθφκα ε 

ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε, αιιά θαη έηζη 

λα είλαη ε εηαηξεία ζα πξνβεί ζε επελδχζεηο θαη άξα ζα έρεη αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο φηαλ νη 

εηζπξάμεηο είλαη πςειέο θαη επνκέλσο ε αγνξά βξίζθεηαη ζε άλνδν. 

Με ηνπο λαπηηιηαθνχο θχθινπο απνζθνπείηαη ε εμηζνξξφπεζε ηεο δήηεζεο θαη 

ηεο πξνζθνξάο πινίσλ. Κάζε λαπηηιηαθφο θχθινο, φπσο θαη θάζε πειάηεο πινηνθηήηεο, έρεη 

ηνλ δηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη ηξάπεδεο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζην φλνκα 

θαη ηε θήκε ηνπ πινηνθηήηε ψζηε λα δαλείδνπλ ζε εθείλνλ πνπ εκπηζηεχνληαη θαη πηζηεχνπλ 

φηη ζα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Οη ρξεκαηνδφηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε θχθινπ θαη φζν κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ, έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ κηα άπνςε θαη λα ηνλ δηαρεηξηζηνχλ αλάινγα 

(Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 

4.7 ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΕΖΣΖΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Γηα ηελ αλάπηπμε θαη επεκεξία θάζε επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη ε αλάγθε (δήηεζε) γηα θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηπρζεί ε 

αληίζηνηρε πξνζθνξά πνπ ζα ηελ θαιχςεη. 
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Γη’ απηφ, ε νηθνλνκηθή ηεο λαπηηιίαο είλαη έλαο πνιχπινθνο θιάδνο, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο φπσο νη λαπηηιηαθνί θχθινη, νη νπνίνη 

θαζνξίδνληαη θαη εμαξηψληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζρέζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο 

γηα πιηθά αγαζά (Πισκαξίηνπ, 2006). 

 Παξάγσγνο δήηεζε είλαη ε δήηεζε γηα λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο, πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ αλάγθε δηαθίλεζεο πξψησλ πιψλ, εκηηειψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πξντφλησλ. 

Τπάξρεη δειαδή εμάξηεζε απφ ηε δήηεζε εκπνξεπκάησλ πξνο κεηαθνξά. νη λαχινη 

απμάλνληαη, φζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε δήηεζε γηα κεηαθνξέο, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζε θάζε θαηεγνξία πινίνπ ελψ ηαπηφρξνλα 

απμάλνληαη νη αμίεο ησλ πινίσλ θαη αληίζηξνθα. Ζ κείσζε δειαδή ηεο δήηεζεο γηα 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ θαη ζηελ αμία 

κεηαπψιεζεο ησλ πινίσλ. Ζ άκεζε δήηεζε αλαπηχρζεθε ζαλ ζπλέρεηα ηεο παξαγψγνπ 

δήηεζεο θαη είλαη ε δήηεζε γηα ρσξεηηθφηεηα ζε πινία (tonnage). 

Απφ ηελ αλάγθε απφθηεζεο πιηθψλ αγαζψλ ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή πξνθχπηεη 

θαη ε δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Καζψο ε θαηαλνκή θπζηθψλ πφξσλ ζηνλ πιαλήηε 

είλαη άληζε, θάπνηεο πεξηνρέο βηψλνπλ κηα πιεζψξα ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ, ελψ άιιεο 

βηψλνπλ έιιεηςε. ε απηή ηε γεσγξαθηθή αληζνξξνπία ζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ζαιαζζίσλ 

κεηαθνξψλ. 

Απφ πνιινχο παξάγνληεο θαζνξίδεηαη ε δήηεζε γηα ππεξεζίεο ηεο λαπηηιίαο, νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ηεο δήηεζεο γηα ζαιάζζηα κεηαθνξά θαη ηε δήηεζε 

ρσξεηηθφηεηαο. 

Οη πέληε βαζηθνί παξάγνληεο δήηεζεο ρσξεηηθφηεηαο είλαη νη εμήο: 

a) Παγθφζκηα νηθνλνκία (world economy) 

b) Γηαδξνκέο ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ (seaborne commodity trades) 

c) Μέζε απφζηαζε κεηαθνξψλ θνξηίσλ (average haul) 

d) Μεηαθνξηθφ θφζηνο (transport cost) 

e) Πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ινηπνί εμσγελείο παξάγνληεο (exogenous factors) 

Ο φξνο ηεο πξνζθνξάο θαλεξψλεη κηα ιεηηνπξγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ λαχινπ θαη 

ηεο πνζφηεηαο ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεηαη. Ζ πξνζθνξά ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 

κεηξηέηαη κε θξηηήξην ηελ πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δηαζέζηκε 

ρσξεηηθφηεηα γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ιηκάληα, ζε έλα ή 
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πεξηζζφηεξα ιηκάληα κέζσ ζαιάζζεο. Σνλ «ελεξγφ ζηφιν» απνηεινχλ φια ηα πινία πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ αγνξά κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ. Απφ ηελ 

άιιε ην «δηαζέζηκν ζηφιν» απνηεινχλ ηα πινία ηα νπνία δελ απνηεινχλ αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο. Μαδί απηέο νη δπν θαηεγνξίεο απνηεινχλ ην ζπλνιηθφ πξνζθεξφκελν 

ζηφιν. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ή είλαη 

δηαζέζηκεο ε κνλάδα κέηξεζεο είλαη νη «ηφλνη - κίιηα» αλά κνλάδα ρξφλνπ. Γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο παξνρήο λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ε ηθαλφηεηα 

κεηαθνξάο θνξηίνπ φζν θαη ε απφζηαζε ηνπ ηαμηδηνχ. 

Με ηνλ φξν πξνζθνξά ελλνείηαη ε πνζφηεηα ελφο αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο πνπ 

πξνζθέξεηαη γηα πψιεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ζηελ κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Με ηνλ φξν 

πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ πινίσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηε 

κεηαθνξά θνξηίσλ θαη επηβαηψλ ζηελ κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. Όκσο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, 

φια ηα ππάξρνληα πινία δε γίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν. Γηα θάπνην 

ιφγν έλα θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο βξίζθεηαη θάζε θνξά ζε 

αδξάλεηα (Πισκαξίηνπ, 2006). 

Οη έμη βαζηθνί παξάγνληεο πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο είλαη νη εμήο: 

a) Οη νκάδεο ιήςεο απνθάζεσλ (decision markets). 

b) Ζ ρσξεηηθφηεηα-παξαγσγηθφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ εκπνξηθψλ πινίσλ (world 

fleet capacity). 

c) Οη παξαδφζεηο λεφηεπθησλ πινίσλ (shipbuilding deliveries). 

d) Οη δηαιχζεηο πινίσλ (scrapping). 

e) Οη πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγνχλ νη εμειίμεηο λαχισλ (freight rate expectations). 

f) Ο παγθφζκηνο εκπνξηθφο ζηφινο. 
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5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: «ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ» 

5.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ  

ηνλ νξηζκφ ηνπ ην δάλεην είλαη ε εηδηθή δηκεξήο ζχκβαζε (γη’ απηφ θαη ν φξνο 

δαλεηαθή ζχκβαζε), θαηά ηε ζπλνκνιφγεζε ηεο νπνίαο ν έλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο 

(δαλεηζηήο) παξαρσξεί ζηνλ άιιν (νθεηιέηε) ηελ θπξηφηεηα ρξεκάησλ ή άιισλ 

αληηθαηαζηαηψλ πξαγκάησλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηελ ππνρξέσζε ηεο 

κεηέπεηηα επηζηξνθήο ηνπο, είηε έλαληη αληαιιάγκαηνο (έληνθν), είηε ρσξίο αληάιιαγκα 

(άηνθν). 

ε μερσξηζηή ζχκβαζε εκθαλίδνληαη νη φξνη ηνπ δαλείνπ θαη ν δαλεηζηήο κπνξεί 

λα νξίζεη ηηο νηθνλνκηθέο πνηληθέο ξήηξεο γηα ηελ πεξίπησζε κε πιεξσκήο ή θαζπζηέξεζεο 

πιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. Απφ ηξάπεδεο θαη άιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο 

αλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ πιεζψξα 

θξηηεξίσλ θαη ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ, ηα νπνία ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ 

εάλ θάπνηνο ππνςήθηνο είλαη θαηάιιεινο γηα δαλεηζκφ (Φαιαγγάξε, 2015). 

Χο λαπηηιηαθφ δάλεην νξίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο 

ψζηε λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα ήδε ππάξρνληα πινία ηνπ ζηφινπ ηεο εηαηξείαο ή λα 

πξαγκαηνπνηεζεί επέθηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζηφινπ. Δπίζεο κε έλα λαπηηιηαθφ δάλεην 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα λαπηηιηαθή εηαηξεία ή λα κεηαζθεπαζηεί έλα ήδε ππάξρνλ 

πινίν ή λα απμεζεί ε πξνζθεξφκελε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

εηαηξείαο. 

5.2 ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΑ ΓΑΝΔΗΑ  

Ζ αλάπηπμεο ηεο εζληθήο λαπηηιίαο είλαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, 

αθνχ ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο. ήκεξα ε θχξηα πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηε λαπηηιηαθή αγνξά γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ παξακέλεη ν ηξαπεδηθφο 

δαλεηζκφο, ελψ ε πνιηηηθή ησλ θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ θαηακεξίδεη ηνλ θίλδπλν αλάκεζα 

ζηηο ηξάπεδεο. 
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Λφγσ ηεο ζπλερφκελεο αλάπηπμεο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ νη αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο λαπηηιίαο είλαη πςειέο. Αλ θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ είλαη κηα 

κεγάιε πεγή εζφδσλ γηα ηελ Διιάδα, σζηφζν δελ παχεη λα είλαη κία επέλδπζε πςεινχ 

θφζηνπο θαη θηλδχλνπ. Απηφ ην γεγνλφο νθείιεηαη ζηηο δηαξθείο κεηαβνιέο θαη δηαθπκάλζεηο 

ηεο αγνξάο (cyclicality), αιιά θαη ησλ παγθφζκησλ αλαθαηαηάμεσλ. Απφ ηελ επηθηλδπλφηεηα 

απηή επεξεάδεηαη ν βαζκφο επθνιίαο ή δπζθνιίαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κηαο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο απφ ηξαπεδηθνχο ή άιινπο νξγαληζκνχο. Έηζη, νη πινηνθηήηεο κε ζθνπφ λα 

επεθηείλνπλ ηνπο ζηφινπο ηνπο πξνρσξνχλ ζε επελδχζεηο, πξνρσξψληαο ζε κηα πηζησηηθή 

πνιηηηθή, ε νπνία αιιάδεη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πινηνθηήηε, ηνλ 

ηχπν, ηε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ ειηθία ησλ πινίσλ ηνπ, ηελ χπαξμε ππφ θαηαζθεπή 

πινίσλ, ην πειαηνιφγηφ ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη επηιέμεη. Απηή 

ηελ πξνζπάζεηα θαινχληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ νη ηξάπεδεο, πεξηνξίδνληαο ηνλ θίλδπλν φζν 

είλαη δπλαηφλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ θαιχηεξε ζρέζε θηλδχλνπ-απφδνζεο (Φαιαγγάξε, 

2015). 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο
18

, έρνληαο γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ 

παξνπζηάδεη ε λαπηηιηαθή αγνξά, επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα θαηαηάζζνπλ ηηο λαπηηιηαθέο 

ρνξεγήζεηο ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, γλσζηέο θαη σο object financing. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη ηξάπεδεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο λαπηηιίαο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ θεξδνθνξία, ζηε δηαζπνξά θηλδχλνπ θαη ζηελ επέθηαζή 

ηνπο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηέο νη ηξάπεδεο είλαη θπξίσο νη εμήο (Πισκαξίηνπ, 

2006): 

 Οη Δκπνξηθέο Σξάπεδεο (Commercial Banks) 

 Οη Σξάπεδεο Δπελδχζεσλ (Investment Banks) 

 Οη Σξάπεδεο Αλάπηπμεο (Export-Import Banks) 

                                                

18 Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο: Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ηελ νκψλπκε πφιε ηεο Διβεηίαο, φπνπ έρεη ηελ έδξα 

ηεο ε Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for International Settlements) θαη βαζίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο γηα ηελ Δπνπηεία ηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο (Basel Committee on Banking Supervision). Ζ 

Δπηηξνπή ηδξχζεθε ην 1974 κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε πξνηχπσλ επνπηείαο θαη θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν 1988 ε Δπηηξνπή εηζήγαγε έλα ζχζηεκα θεθαιαηαθήο κέηξεζεο κε 

ηελ νλνκαζία Basel Capital Accord. Σν 1998 εθδφζεθε ην πιαίζην επνπηείαο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηελ νλνκαζία Βαζηιεία Η. ηφρνο ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ηεο 

ζέζπηζεο ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ην πιαίζην Βαζηιεία ΗΗ, ην 
νπνίν αληηθαηέζηεζε ηε Βαζηιεία Η, απνζθνπνχζε ζηελ πιεξέζηεξε απεηθφληζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ 

θηλδχλσλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζηε ζχλδεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ κε ηνπο θηλδχλνπο 

απηνχο. Σέινο, ζην πιαίζην Βαζηιεία ΗΗΗ, παξνπζηάδνληαη θαλνληζηηθά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα θαη ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. 
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ηε βηνκεραλία ηεο Ναπηηιίαο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη 

Δκπνξηθέο Σξάπεδεο, θαζψο απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε πεγή θεθαιαίνπ ψζηε λα θαιπθζνχλ 

νη βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο, αιιά θαη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ηεο. Δπηπιένλ, νη 

ηξάπεδεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε κεζνιάβεζε θαη είζπξαμε ησλ λαχισλ, γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

εμφδσλ θίλεζεο ηνπ πινίνπ (θαχζηκα, έμνδα ιηκέλα, πξνκήζεηεο πξαθηφξσλ θιπ.), γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλα λνκίζκαηα θαη γηα ηελ πξνζθνξά νηθνλνκηθψλ 

ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ. πλεπψο, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ απαηηείηαη λα είλαη άξηζηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ λαπηηιηαθνχ θχθινπ θαη 

εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε ελφο λαπηηιηαθνχ δαλείνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ην ελδηαθέξνλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηξέθεηαη ζε έλα 

λαπηηιηαθφ δάλεην πνπ λα δηαζέηεη ζηαζεξφηεηα απνδφζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, 

κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη επαξθή πιενλάζκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη 

ησλ πιεξσκψλ ησλ ηφθσλ. Δμάιινπ απφ ηνπο ιίγνπο θιάδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιίγεο 

κνξθέο ελαιιαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε λαπηηιία θαη απηφ νθείιεηαη ζηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο: 

 Οη Σξάπεδεο εμαζθαιίδνπλ επέιηθηα δάλεηα κε δειεαζηηθνχο φξνπο, ψζηε λα πξνηηκά ν 

πειάηεο ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ αληί άιισλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηξαπεδψλ ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ ξίζθνπ, απνδφζεσλ θαη επηινγψλ κε 

πην θπξίαξρεο ηηο ηξάπεδεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο. 

 ηελ έιιεηςε γλψζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ζεζκηθνχο επελδπηέο, κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο 

φζν θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο ηεο, αιιά θαη ηνπο δαλεηνδφηεο ηεο. 

 Οη πινηνθηήηεο δε βιέπνπλ ζεηηθά ηελ πψιεζε θάπνηνπ κέξνπο ηεο ηξέρνπζαο αγνξαίαο 

αμίαο ηνπ ζηφινπ ηνπο, γεγνλφο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εηζαρζεί κία λαπηηιηαθή εηαηξεία 

ζην ρξεκαηηζηήξην. 

5.3 ΔΗΓΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

5.3.1 Δίδε Ναπηηιηαθώλ Γαλείσλ 

Σα λαπηηιηαθά δάλεηα είδε πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο είδε (Φαιαγγάξε, 2015), 

(Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011): 
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1. Term Loans: πξφθεηηαη γηα ηα δάλεηα, κε ηα νπνία ζπγθεθξηκέλνη φξνη ζπλνκνινγνχληαη 

φπσο, ην πνζφ ηνπ δαλείνπ, ν ηξφπνο εθηακίεπζεο, ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, ν ηξφπνο 

πιεξσκήο, ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ, ν ρξφλνο πιεξσκήο ησλ ηφθσλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

εμαζθαιίζεσλ. 

2. Κνηλνπξαθηηθά Γάλεηα (Syndicated Loans): ν κεραληζκφο ησλ θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ 

είλαη έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο δαλείζηξηεο ηξάπεδεο, εηδηθά ζε πεξηφδνπο πνπ 

ππάξρεη ξεπζηφηεηα. Με απηά ηα δάλεηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο λα 

ζπκκεηέρνπλ επξχηεξα ζε λαπηηιηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο. Άιισζηε ηα πνζά πνπ 

απαηηνχληαη ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία είλαη ηέηνηα πνπ νη ηξάπεδεο πνπ ζέινπλ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ κηα λαπηηιηαθή εηαηξεία αλαγθάδνληαη λα πξνρσξνχλ ζε ζπλελλφεζε 

κε άιιεο ηξάπεδεο, ψζηε λα κνηξαζηνχλ ηνλ ππφ αλάιεςε θίλδπλν. Έηζη, κία απφ ηηο 

ηξάπεδεο πνπ είλαη επηθεθαιήο θαη δηαρεηξίζηξηα (agent or leader), αλαιακβάλεη φιεο ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ πειάηε, θαζψο θαη ηηο ζπλελλνήζεηο κε φιεο ηηο ππφινηπεο 

ηξάπεδεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. Ζ δηαρεηξίζηξηα ηξάπεδα κπνξεί λα κε 

ζπκκεηέρεη ζην πνζφ ηνπ δαλείνπ, αιιά κπνξεί λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο κφλν ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ
19

.  

3. Overdrafts: ε ππεξαλάιεςε πξφθεηηαη γηα κία επέθηαζε δαλεηζκνχ πνπ παξέρεη ζε 

πειάηεο ηεο κία ηξάπεδα, κέρξη ελφο πξνεγθεθξηκέλνπ πηζησηηθνχ νξίνπ, δίλνληάο ηνπο 

ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ αλάιεςε ρξεκάησλ αθφκα θη αλ ην ππφινηπν 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ είλαη κεδέλ. Ο δαλεηδφκελνο νθείιεη λα πιεξψλεη 

ηφθνπο κφλν γηα ην επηπιένλ πνζφ θαη κφλν γηα ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνίεζε ηα ρξήκαηα. Δπίζεο νη πειάηεο απηνί κπνξνχλ λα ππνγξάςνπλ επηηαγέο 

γηα πνζφ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ έρνπλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπο, ρσξίο λα θνβνχληαη φηη 

νη επηηαγέο ηνπο ζα επηζηξαθνχλ σο αθάιππηεο. Απφ ηελ ηξάπεδα ε ζπκθσλία κπνξεί λα 

αθπξσζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε ή εμήγεζε. πλήζσο 

αλαθιήζεηο γίλνληαη ζε πεξίπησζε πνπ
20

: 

 Ζ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε κεησζεί 

 Ζ ηξάπεδα πηζηεχεη φηη ν νθεηιέηεο κπνξεί λα πησρεχζεη 

                                                

19Σα θνηλνπξαθηηθά δάλεηα παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαλ αξθεηά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο. ήκεξα 

νη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ θαη άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηα 
δάλεηα. 
20Αλ ε ππεξαλάιεςε είλαη αζθαιηζκέλε, ε ηξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα θαηάζρεη ην ππνζεθεπκέλν 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο δελ πιεξψζεη. Ζ ππεξαλάιεςε είλαη κηα κνξθή αλνηρηνχ 

δαλείνπ. 
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 Ο νθεηιέηεο γηα αξθεηφ θαηξφ δελ έρεη επηζηξέςεη ην πνζφ ηεο ππεξαλάιεςεο  

 Ζ έγθξηζε ππεξαλάιεςεο έρεη ζπλήζσο κία ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα, κεηά ηελ πάξνδν 

ηεο νπνίαο γίλεηαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε. 

4. Bridge Loans: πξφθεηηαη γηα ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα, πνπ πξνζθέξνπλ κηα πξνζσξηλή 

ρξεκαηνδφηεζε κέρξη λα εγθξηζεί ε κφληκε ρξεκαηνδφηεζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε 

κία ζχκβαζε γηα ηελ πψιεζε κηαο νηθίαο έρεη ζπκθσλεζεί φηη ην 75% ηεο αμίαο ζα 

θαηαβιεζεί κε κεηξεηά θαη ην ππφινηπν 25% απφ ην ηίκεκα ηεο πψιεζεο ηεο παιαηάο 

νηθίαο ηνπ αγνξαζηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δχν ζπλαιιαγέο ζα γίλνπλ ηαπηφρξνλα. 

Όκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ επξίζθεηαη άκεζα αγνξαζηήο λα θαηαβάιεη εχινγν ηίκεκα, 

ηε ιχζε ζα δψζεη πξνζσξηλά έλα ελδηάκεζν δάλεην (the bridge loan). Με ην δάλεην απηφ 

γεθπξψλεηαη ην ράζκα (bridges the gap) κεηαμχ ησλ δχν ζπλαιιαγψλ, δειαδή ηεο 

αγνξάο ηεο λέαο θαηνηθίαο θαη ηεο πψιεζεο ηεο παιαηάο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ κηα εηαηξεία αλαδεηά θεθάιαην θίλεζεο. Μέρξη λα εγθξηζεί ην αίηεκά ηεο 

απφ θάπνηα ηξάπεδα, θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ηεο απφ έλα άιιν πξνζσξηλφ δάλεην. Όκσο, 

ην bridge loan έρεη θαη άιιε έλλνηα. Γειαδή είλαη ην ηξαπεδηθφ δάλεην πνπ δίλεηαη ζηνλ 

πειάηε κε δφζεηο, ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν 

ζπκθσλήζεθε ην δάλεην. Γειαδή, έλα ζηεγαζηηθφ δάλεην εθηακηεχεηαη ζηαδηαθά, 

αλάινγα κε ηελ πξφνδν θαηαζθεπήο ηεο θαηνηθίαο. 

5. Revolving Credit: Δπαλαιεπηηθή ή αλαλενχκελε πηζησηηθή επηζηνιή είλαη κία πίζησζε 

πνπ έρεη έλαλ φξν γηα ηελ αλαθχθισζε ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο πίζησζεο κέζα ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ην αξρηθφ πνζφ πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο θνξέο γηα πνιιαπιέο αγνξέο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ γίλεηαη απινχζηεξε ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αγνξαζηή, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί 

αγνξέο ή εηζαγσγέο ζε κηθξά ηαθηηθά δηαζηήκαηα. Με απηή ηε κνξθή δαλείνπ ν 

δαλεηδφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα επειημίαο σο πξνο ην πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ ζα 

παξακείλεη αλνηρηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Οη δφζεηο ηνπ δαλείνπ, πνπ 

απνπιεξψλνληαη είηε λσξίηεξα, είηε αξγφηεξα, κπνξνχλ λα εθηακηεπηνχλ μαλά απφ ην 

δαλεηδφκελν κέρξη ηε ιήμε ηνπ δαλείνπ. 

6. Guarantees (Δγγπεκέλν δάλεην): είλαη ην δάλεην ηνπ νπνίνπ ε απνπιεξσκή 

εμαζθαιίδεηαη κε πξνζσπηθή ή εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή κε ελέρπξν ηίηισλ ή κεηξεηψλ 

(securities or cash collateral). 

7. Standby letter of credit (Πίζησζε Δληηκφηεηαο): πξφθεηηαη γηα ηελ εθεδξηθή πηζησηηθή 

επηζηνιή. Αλ θαη ε εκπνξηθή πηζησηηθή επηζηνιή ρξεζηκεχεη σο θχξην κέζν πιεξσκήο 
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γηα κηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή, απφ ηελ άιιε ε standby L/C ρξεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε 

αδπλακίαο πιεξσκήο ζε ζπλαιιαγή κεηαμχ ηνπ πειάηε ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ δηθαηνχρνπ, 

ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. Γειαδή, είλαη ε αζθάιεηα θαη ε 

εγγχεζε ηεο εθπιήξσζεο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

5.3.2 Απνπιεξσκή Ναπηηιηαθώλ Γαλείσλ 

Ηζφπνζεο ή άληζεο κπνξεί λα είλαη νη δφζεηο ελφο λαπηηιηαθνχ δαλείνπ. Σσλ 

πεξηζζφηεξσλ δαλείσλ ε εμφθιεζε νξίδεηαη ζε κεληαίεο, ηξηκεληαίεο ή εμακεληαίεο δφζεηο, 

αλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη πεξίνδνο ράξηηνο, δειαδή πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία δελ πξνγξακκαηίδεηαη εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ. Με δηάθνξνπο ηξφπνπο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ νξηζκέλεο δηάξθεηαο. Οη ζεκαληηθφηεξνη είλαη 

νη εμήο (Φαιαγγάξε, 2015), (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011): 

 ηαζεξέο δφζεηο: Ζ δαλεηαθή ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλαπηεί λνκηθά είλαη ζηαζεξψλ δφζεσλ, 

πξνκειεηεκέλσλ θαη δηαξθήο. 

 Πεξίνδνο ράξηηνο (Moratoria): ηελ πεξίνδν ράξηηνο, ε λαπηηιηαθή εηαηξεία δελ 

θαηαβάιιεη θεθάιαην, αιιά κφλν ηφθνπο. Αθνξνχλ θπξίσο ηελ θαηαζθεπή ή αγνξά 

λεφηεπθηνπ πινίνπ ή αθφκα ηε ξχζκηζε θάπνηνπ πξνβιεκαηηθνχ δαλείνπ. 

 Πιεξσκή Balloon (Balloon Payment): Με ηελ πιεξσκή κπαινληνχ πξνβιέπεηαη ε 

χπαξμε κηαο εθάπαμ θαηαβνιήο ζηελ εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ. Ζ θαηαβνιή 

απηή γίλεηαη καδί κε ηελ ηειεπηαία δφζε ηνπ δαλείνπ θαη θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξάπεδα. 

Αληηπξνζσπεχεη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ επί ηνπ δαλείνπ θαη ηζνχηαη κε ηελ αμία 

δηάιπζεο ηνπ πινίνπ (scrap value). 

 Πιεξσκή Bullet (Bullet Payment): ηε ιήμε ηνπ δαλείνπ γίλεηαη ε απνπιεξσκή, ρσξίο 

λα κεζνιαβήζνπλ άιιεο θαηαβνιέο θεθαιαίνπ ελδηάκεζα, εθηφο βέβαηα ησλ ηφθσλ. 

 Back end/Front end: Δίλαη νη επηηαρπλφκελεο ή επηβξαδπλφκελεο πιεξσκέο. ηελ 

πεξίπησζε Back end νη ηειεπηαίεο δφζεηο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αξρηθέο. Γηα πινία 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο είλαη πξνηηκφηεξε ε απνπιεξσκή Front end, δειαδή νη κεγαιχηεξεο 

δφζεηο θαηαβάιινληαη ζηελ αξρή ηνπ δαλείνπ. 

5.3.3 Δμαζθάιηζε Σξαπεδηθνύ Γαλεηζκνύ 

Δθφζνλ πξνρσξήζνπλ ζηε ρνξήγεζε ελφο δαλείνπ, νη ηξάπεδεο θαη νη ππφινηπνη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί παίξλνπλ ζπγθεθξηκέλα κέηξα κε ηα νπνία πξνζπαζνχλ λα 
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δηαζθαιίζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο. Σα κέηξα απηά είλαη ηα εμήο (Φαιαγγάξε, 2015), (Βιάρνο, 

Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011): 

 Τπνζήθε επί πινίνπ 

 Πξνζσπηθέο/Δηαηξηθέο Δγγπήζεηο 

 Δθρψξεζε εζφδσλ/αζθαιεηψλ 

 Δλέρπξν επί κεηνρψλ 

 Δπηζηνιή ππνζηήξημεο ή ελδηαθέξνληνο (Letter of Comfort): είλαη ε επηζηνιή κε ηελ 

νπνία ε κεηξηθή εηαηξεία δεζκεχεηαη φηη ε ζπγαηξηθή ηεο ζα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο. 

 MII/MAP 

 Mortgagees Interest Insurance: δειαδή θάιπςε ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα αλεμφθιεηα 

ππφινηπα δαλείσλ θαη ηφθσλ. Σα Mortgagees Additional Perils Insurance είλαη 

Πξφζζεηεο Αζθάιεηεο γηα ξχπαλζε. 

5.4 ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ ΓΑΝΔΗΜΟΤ 

5.4.1 Πιενλεθηήκαηα Σξαπεδηθνύ Γαλεηζκνύ 

Αθνινπζνχλ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ (Φαιαγγάξε, 

2015), (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011): 

 Μέζν Άληιεζεο Κεθαιαίσλ: ε ιήςε ελφο δαλείνπ, φπσο θαη φιεο νη άιιεο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, εμαζθαιίδεη ζηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ην αλαγθαίν θεθάιαην 

πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

 Υακειφ επηηφθην δαλεηζκνχ: απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηξάπεδα ξηζθάξεη ηε ρνξήγεζε ελφο 

δαλείνπ ζε κηα επηρείξεζε, ην νπνίν είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ξίζθν ηεο 

πψιεζεο θαη επαλακίζζσζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ηφηε ην επηηφθην δαλεηζκνχ είλαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν. Απφ δχν παξάγνληεο θαζνξίδεηαη ην επηηφθην δαλεηζκνχ, ηε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά (φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην LIBOR, ε αγνξά ηνπ Λνλδίλνπ) απφ 

φπνπ δαλείδνληαη νη ηξάπεδεο γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηνλ πειάηε θαη ηελ ηηκή ζηε 

νπνία θιείλεη εκεξεζίσο απηφ θαη ηελ εηαηξεία ηελ ίδηα (ην ραξηνθπιάθηφ ηεο, ην 

κέγεζφο ηεο, ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρεη, ην είδνο θαη ην χςνο ηνπ δαλείνπ πνπ επηζπκεί, 

ηε ζρέζε ηεο κε ηελ ηξάπεδα θηι.). Με απηφ ην θξηηήξην θαζνξίδεηαη θαη απφ ηελ 

ηξάπεδα ην πεξηζψξην (margin) πνπ καδί κε ηελ ηηκή ηνπ LIBOR ζπληζηά ην επηηφθην 
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δαλεηζκνχ. (Σν χςνο ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ζήκεξα θπκαίλεηαη απφ 6% έσο 10%, κε 

ην margin λα παίξλεη ηηκέο απφ 0,7% έσο 2%, αλάινγα κε ηνλ πειάηε). 

 Δπειημία ζηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ: κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ νξηζκέλεο δηάξθεηαο, θαζψο 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά απηφλ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηδηαίηεξα επέιηθην θαη πξνζηηφ. 

πγθεθξηκέλα, ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ κπνξεί λα γίλεη κε ζηαζεξέο δφζεηο, αθφκα 

ππάξρεη ε πεξίνδνο ράξηηνο, ε πιεξσκή balloon (balloon payment), ε πιεξσκή bullet 

(bullet payment), ε πιεξσκή back end/front end, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ επηρείξεζε πνπ δαλείδεηαη θαη ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

 Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ηελ επειημία ηεο θπξηφηεηαο: ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ησλ 

κνληέισλ ρξεκαηνδφηεζεο sale and lease back, αιιά θαη κε ην ρξεκαηηζηήξην, ε 

επηρείξεζε πνπ ιακβάλεη ην δάλεην δηαηεξεί ηελ άκεζε θπξηφηεηα φισλ ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηεο θαη άξα ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη επαθξηβψο ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζήο ηνπο, ρσξίο ζπλάκα λα ππφθεηηαη ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

έιεγρν. 

 Ζ ηξάπεδα δελ επεκβαίλεη ζηελ επέλδπζε: απφ ηε ζηηγκή πνπ ν δαλεηζηήο/ηξάπεδα δελ 

αλακεηγλχεηαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά ζηελ επέλδπζε (πέξαλ ηεο ιήςεο ησλ ρξεκαηηθψλ 

δφζεσλ ζε πξνθαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα), ηφηε δελ επεκβαίλεη, νχηε θαη ειέγρεη 

ηελ επηρείξεζε γηα ην εάλ θαη θαηά πφζν ε επέλδπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ήηαλ 

επηθεξδήο. 

5.4.2 Μεηνλεθηήκαηα Σξαπεδηθνύ Γαλεηζκνύ 

Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο έρεη ηα εμήο βαζηθά κεηνλεθηήκαηα (Φαιαγγάξε, 2015), 

(Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011): 

 Αλάγθε εμαζθάιηζεο δαλεηζκνχ θαη παξνρήο εγγπήζεσλ: νη εγγπήζεηο πνπ πξέπεη λα 

παξέρεη ε ππνςήθηα εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε ελφο δαλείνπ είλαη 

έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Σέηνηεο εγγπήζεηο είλαη ζπλήζσο ε 

ππνζήθε επί ηνπ πινίνπ, νη πξνζεκεηψζεηο, ε εθρψξεζε εζφδσλ θαη αζθαιεηψλ, ην 

ελέρπξν επί κεηνρψλ, νη πξνζσπηθέο ή εηαηξηθέο εγγπήζεηο, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα 

δεζκεπηηθέο. 
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 Κπκαηλφκελν επηηφθην: ην επηηφθην δαλεηζκνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη 

θπκαηλφκελν, κε απνηέιεζκα λα ειινρεχεη θηλδχλνπο γηα ηνλ νθεηιέηε, θαζψο ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα αχμεζήο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ. 

 Σαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο: ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα είλαη ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ελφο 

λαπηηιηαθνχ δαλείνπ, ιφγσ ησλ εγγπήζεσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηε 

κεξηά ηνπ νθεηιέηε. 

 Υξεκαηνδφηεζε ελφο κέξνπο θαη φρη νιφθιεξεο ηεο επέλδπζεο: ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ε ρξεκαηνδφηεζε θαιχπηεη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 80%-90% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο επέλδπζεο. Έηζη, εάλ ε εηαηξεία δε δηαζέηεη ην ππφινηπν θεθάιαην 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επέλδπζε, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη θαη άιινπο ηξφπνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Με παξνρή θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ: ε κε παξνρή θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ ζηνλ 

νθεηιέηε, ζε αληίζεζε κε άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα 

ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. 

 Ζ ηξάπεδα δελ παξεκβαίλεη ζηελ επέλδπζε: ε ηξάπεδα δελ έρεη άκεζε νηθνλνκηθή 

αλάκεημε κε ηελ επέλδπζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ, γεγνλφο πνπ 

ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηε δαλεηνδνηνχκελε επηρείξεζε 

παξέρνληάο ηεο ζπκβνπιέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε νξγαλσηηθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη 

άιισλ ζεκάησλ. 

 Κίλδπλνο δπζθνιίαο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ: ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ δαλείνπ ζε 

ζρέζε κε ην απαηηνχκελν αξρηθφ θεθάιαην, ε απφδνζε ηνπ κεησκέλνπ ηδίνπ θεθαιαίνπ 

θαη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία δίλνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σελ επηρείξεζε νπζηαζηηθά 

ηε ζπκθέξεη λα έρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν δάλεην, ην νπνίν λα θαιχπηεη φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ελφο ζηνηρείνπ ή δξαζηεξηφηεηαο. 

Όκσο απηή ε πνιηηηθή εγθπκνλεί θηλδχλνπο, θαζψο ζε πεξίνδν χθεζεο ε απνπιεξσκή 

ησλ δαλείσλ κπνξεί λα απνδεηρζεί δχζθνιε, κε απνηέιεζκα ν πινηνθηήηεο λα νδεγεζεί 

ζε ξεπζηνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξψζεη ηελ ηξάπεδα. 

5.5 ΒΑΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ  ΓΑΝΔΗΧΝ  

ηε λαπηηιηαθή αγνξά δελ είλαη αζπλήζηζην θαηλφκελν ηα πξνβιεκαηηθά δάλεηα. 

Πξνθαινχληαη απφ ηελ αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ δφζεσλ απφ ηνπο πινηνθηήηεο, θαζψο 

θαη απφ ηελ αδπλακία ηθαλνπνίεζεο άιισλ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ, φπσο είλαη ε 
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αζθάιεηα ησλ πινίσλ θαη ε παξνρή νξηζκέλσλ εγγξάθσλ. Οη αηηίεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ 

είλαη δηάθνξεο. Σε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζπλεπάγνληαη νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο, νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, αιιά θαη νη δηακάρεο ζην εζσηεξηθφ ηεο. 

Αξθεηέο ηξάπεδεο απνζχξζεθαλ απφ ηε λαπηηιηαθή αγνξά ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο. Βάζεη ηεο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο λνκηθά, ε ηξάπεδα κπνξεί απφ ηελ πξψηε κέξα θαζπζηέξεζεο ηεο θαηαβνιήο ηεο 

δφζεο ηνπ δαλείνπ λα ραξαθηεξίζεη έλα δάλεην πξνβιεκαηηθφ. Χζηφζν, θάηη ηέηνην 

ζπκβαίλεη ζπάληα, θαζψο κηα θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ λαχινπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αδπλακία θαηαβνιήο ηεο δφζεο ηνπ δαλείνπ. Όκσο εάλ ππάξμεη αδπλακία θαηαβνιήο κηαο 

δφζεο (κεηά ηελ πάξνδν 3 κελψλ), ε ηξάπεδα ζπλελλνείηαη κε ηνλ πινηνθηήηε δηαηεξψληαο 

ζπλήζσο ηε δαλεηαθή ζχκβαζε θαη μεθηλψληαο θαηλνχξην θχθιν δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνλ 

πινηνθηήηε. ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ζπκβάιιεη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ φξσλ ηνπ, εάλ ν πινηνθηήηεο έρεη ζπλεξγαζηεί μαλά ζην παξειζφλ 

επηηπρψο κε ηελ ηξάπεδα. πλεπψο, ε ηζρχο ηνπ δαλείνπ παξαηείλεηαη γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ν πινηνθηήηεο πιεξψλεη κφλνλ φηαλ βξαρππξφζεζκα ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα αλαζπγθξφηεζεο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην κε ηελ 

έιεπζε ηνπ Balloon. Μφλν ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο ε ηξάπεδα επηιέγεη ε ίδηα λα πάξεη ην 

πινίν, λα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ή λα ην πνπιήζεη, φηαλ βάζεη ηεο εμνπζίαο πνπ 

δηαζέηεη κέζσ ηεο λαπηηθήο ππνζήθεο κπνξεί λα ην θάλεη, ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ππάξρνληεο 

πειάηεο ηεο. 

ηε λαπηηιία ηα βαζηθά αίηηα απνηπρεκέλσλ δαλείσλ είλαη (Φαιαγγάξε, 2015), 

(Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011):  

a) Ο λαπηηιηαθφο θχθινο θαη γεληθφηεξα ε λαπηηιηαθή θξίζε, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

νηθνλνκηθά ηφζν ηηο κεγάιεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο φζν θαη ηηο κηθξέο. Παξφια απηά νη 

Σξάπεδεο ζπκπέξαλαλ φηη ζε κία χθεζε νη κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο απνθηνχλ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ζπγθξηηηθά κε ηηο κεγάιεο. Οη 

κεγάιεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πξάγκαηη, κπνξνχλ κέζα απφ ζηαπξνεηδή 

ρξεκαηνδφηεζε λα «ρξεκαηνδνηήζνπλ» ηελ θξίζε, δειαδή λα θαιχςνπλ ηηο δεκίεο 

θάπνησλ δεκηνγφλσλ πινίσλ θαη ηαπηφρξνλα λα έρνπλ ηα αλαγθαία θεθάιαηα θίλεζεο γηα 

φιν ην ζηφιν ηνπο. πλεπψο είλαη αλακελφκελν έλα κέξνο ηνπ ζηφινπ λα έρεη δεκίεο, έλα 

άιιν κέηξηα θέξδε θαη έλα άιιν ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. Δπίζεο, ζε πεξίνδν χθεζεο ηα 

πινία ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε είρε ζεηηθφ απνηέιεζκα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα 
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ππφινηπα κε ηελ πησηηθή πνξεία. Δπηπιένλ ηελ θαηάζηαζε είλαη πηζαλφλ λα βνεζήζνπλ 

ηα πςειά απνζεκαηηθά απφ θέξδε πξνεγνχκελσλ εηψλ. Απηή ε δπλαηφηεηα είλαη 

πεξηνξηζκέλε ζηηο κηθξέο λαπηηιηαθέο, φπσο είλαη ινγηθφ. 

b)  Ήηαλ ιαλζαζκέλε ε ζρέζε ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ. ηε λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε 

ε ζρέζε ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ είλαη κία πνιχ βαζηθή πξνυπφζεζε θαη ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηήλ. Απηφ γίλεηαη γηαηί, ην κεγάιν ίδην θεθάιαην (άλσ ηνπ 

50%) πξνζειθχεη ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε δηαρείξηζε απφ κέξνο ηνπ εθνπιηζηή θαη 

νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο θαζίζηαληαη ειαθξφηεξεο. Σέινο, ε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο 

θαζίζηαηαη πηζαλφηεξε θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κεγαιχηεξα. Όκσο, απφ ηελ χπαξμε 

ηπρφλ απνζεκαηηθψλ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα εμαξηεζεί ε δπλαηφηεηα κεγάινπ ίδηνπ 

θεθαιαίνπ, κε ηε ζηελή ή επξεία θεθαιαηνπρηθή βάζε, απφ ην χςνο ηνπ απαηηνχκελνπ 

επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ, απφ ην εάλ είλαη ε πξψηε εθνπιηζηηθή πξνζπάζεηα θαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο. 

c) ε πινία ειηθίαο 12 εηψλ θαη άλσ εληνπίζηεθε αλαινγηθά κεγάιε αλαινγία «θαθψλ» 

ρξεκαηνδνηήζεσλ. Βέβαηα δελ ππάξρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε ζρέζε ειηθίαο πινίνπ 

θαη ππνιεηκκαηηθήο αμίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ, δηφηη ε ηξάπεδα κπνξεί λα 

θαηαζρέζεη ην πινίν πνπ δελ πιεξψλεη ην δάλεηφ ηνπ, λα ην πνπιήζεη θαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ λα εμνθιεζεί ηα δάλεην. Βέβαηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ειηθία έρεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν, θαζψο ην πην ειηθησκέλν πινίν κπνξεί λα έρεη κηθξφηεξε αμία απφ έλα λεφηεξν 

πινίν ίδηνπ ηχπνπ. 

d) ηα απνηπρεκέλα δάλεηα ηεο πεξηφδνπ 2007-2015 παξαηεξήζεθε αλεπάξθεηα θεθαιαίνπ 

θίλεζεο. Δπίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αμηνπνίεζε ελφο λαπηηιηαθνχ δαλείνπ 

είλαη ην θεθάιαην θίλεζεο θαη είλαη ινγηθφ ζε πεξίνδν χθεζεο λα κεηψλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ. ηνπο ειέγρνπο λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο δελ ππάξρεη ν έιεγρνο γηα ηελ 

χπαξμε θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη είλαη θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί θάπνηα 

ζηηγκή ζηα λαπηηιηαθά project. Σν ιεγφκελν επαξθέο πεξηζψξην είλαη κηα πξνζπάζεηα 

ελδπλάκσζεο απηήο ηεο ηδέαο ζην cash flow, κεηά ηελ εμφθιεζε δφζεο θαη ηφθσλ. 

e) Αλαπνηειεζκαηηθφο νηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη θαθή νηθνλνκηθή δηνίθεζε. 

f) Οη εθνπιηζηέο πνπ αληηκεηψπηδαλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα δελ εγθαηέιεηςαλ ηελ 

θαθή αγνξά έγθαηξα ψζηε λα ππνζηνχλ άζρεκεο ζπλέπεηεο. Καιά ακεηβφκελε ηθαλφηεηα 

εθνπιηζηή/manager απνηειεί ν ρξφλνο εηζφδνπ-εμφδνπ απφ κία αγνξά. 

Απφ ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη, ηα πξνβιεκαηηθά δάλεηα πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ιφγσ ηεο θξίζεο ηεο πεξηφδνπ 2007-2015, πξνθιήζεθαλ απφ ην γεγνλφο φηη νη 
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ηξάπεδεο εχξηζθαλ πινηνθηήηεο πνπ είραλ αλάγθε ξεπζηφ, δηφηη ήηαλ κηθξνί νη ζηφινη ηνπο 

θαη ηα πινία ηνπο παιαηά, ην κεηνρηθφ θεθάιαηφ ηνπο ήηαλ κηθξφ ή κεδέλ θαη ρξέσλαλ ζε 

απηνχο ζρεηηθά πςειά spreads εθκεηαιιεπφκελεο ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Με απηή ηε 

πξνζέγγηζε ηεο ηξάπεδαο ε πξφηαζε παξνπζηαδφηαλ δειεαζηηθή θαη ζχλαπηαλ δάλεην. Όπσο 

ήηαλ αλακελφκελν ηα δάλεηα απηά έδεημαλ κηθξή αληνρή ζηελ θξίζε. 

Καηά ζπλέπεηα θαλείο πξέπεη λα γλσξίδεη φρη κφλν ηηο ηερληθέο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη 

ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

 Σνλ λαπηηιηαθφ θχθιν θαη ην θαιφ timing (ρξνληθή ιήςε απνθάζεσλ) ησλ λαπηηιηαθψλ 

επελδχζεσλ. 

 Σηο κεζφδνπο επηινγήο λαπηηιηαθψλ επελδχζεσλ. 

 Σν γεληθφ θαη εηδηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. 

5.6 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΟΚΣΖΣΖ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Μεγάινο ρξήζηεο θεθαιαίσλ είλαη ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαη γη’ απηφ νη 

ηξάπεδεο, πνπ αλέθαζελ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πινίσλ, είλαη νη 

εκπνξηθέο πνπ δηαζέηνπλ εηδηθεπκέλα ηκήκαηα γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πινίσλ θαη θαηά 

θαλφλα βξίζθνληαη ζε κεγάια θέληξα ρξήκαηνο. 

Οη θχξηνη δαλεηζηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ην 2007, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα, παξακέλεη ε RBS γηα έλαλ αθφκα ρξφλν ε κεγαιχηεξε δαλεηνδνηηθή ηξάπεδα ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο κε ραξηνθπιάθην 12,945 δηο $, ηελ νπνία αθνινπζεί ζηε δεχηεξε ζέζε 

γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ε HSH-Nordbank κε ραξηνθπιάθην 5,9 δηο $ αθήλνληαο θαη πάιη 

ηελ Deutsche Schiffsbank ζηελ 3
ε
 ζέζε κε 4,8 δηο $. Δπίζεο, απηή ηε ρξνληά αλάκεζα ζηηο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο ε Πεηξαηψο παίξλεη γηα πξψηε θνξά ηελ πξψηε ζέζε κε ζεακαηηθή άλνδν 

ηεο ηάμεσο ηνπ 197,71% ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Απηφ ζπλέβε δηφηη ε 

Πεηξαηψο αχμεζε ηα δάλεηα ηεο πξνο ηελ ειιεληθή λαπηηιία κε πάλσ απφ 2,242 εθ. $ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2007. Αθνινπζεί ε Δζληθή Σξάπεδα κε ηελ 3
ε
 ζέζε ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη 

ηελ 8
ε
 παγθφζκηα, ελψ ε Alpha bank δηαηεξεί ηε 2

ε
 ζέζε ζηηο ειιεληθέο, ελψ θαηέρεη ηελ 6

ε
 

ζέζε παγθφζκηα απφ ηελ 9
ε
 πνπ θαηείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006 (Φαιαγγάξε, 2015), 

(Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 
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Πίλαθαο 5.1: Κύξηνη δαλεηζηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ην 2007. 

α/α Σξάπεδα 
Ζ ζπλνιηθόο δαλεηζκόο ζε 

εθαηνκ. $ 

1 Royal Bank of Scotland 12.945  

2 HSH Nordbank 5.900  

3 Deutsche Schiffsbank 4.800  

4 Credit Suisse 3.500  

5 Piraeus 3.376  

6 Alpha Bank 2.677  

7 Calyon 2.500  

8 National Bank of Greece 2.392  

9 Marfin-Laiki 2.250  

10 DNB 2.181  

11 HVB 2.043  

12 Emporiki Bank of Greece 1.890  

13 DVB Nedship 1.720  

14 Commerzbank 1.707  

15 HSBC  1.700  

16 EFG Eurobank  1.610  

17 Fortis Bank  1.525  

18 Citibank  1.280  

19 ABN  1.150  

Πεγή: (Φαιαγγάξε, 2015), (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 

 

Γηάγξακκα 5.1: Κύξηνη δαλεηζηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ην 2007. 
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Πεγή: (Φαιαγγάξε, 2015), (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 

Ζ RBS ην 2008 ζπλερίδεη λα θαηέρεη ηελ 1
ε
 ζέζε κε 13,980 δηο $ κε κηθξή 

αχμεζε απηή ηε θνξά, ζε ζρέζε κε ην 2007, ηεο ηάμεσο ηνπ 8%. Αθνινπζεί ζηε δεχηεξε 

ζέζε ε HSH-Nordbank κε κείσζε, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ζηα 5,671 δηο $. 

Απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ε Δζληθή βξίζθεηαη ζηελ 5
ε
 ζέζε κε 3,545 δηο$, ε Δκπνξηθή ζηελ 

7
ε
 κε 2,970 δηο $ θαη ε Alpha Bank ζηελ 9

ε
 κε 2,650 δηο $. 

Πίλαθαο 5.2: Κύξηνη δαλεηζηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ην 2008. 

α/α Σξάπεδα 

Ζ ζπλνιηθόο 

δαλεηζκόο ζε 
εθαηνκ. $ 

1 Royal Bank of Scotland 13.980 

2 HSH Nordbank 5.671 

3 Deutsche Schiffsbank 5.650 

4 Credit Suisse 4.900 

5 National Bank of Greece 3.545 

6 DNB 3.042 

7 Emporiki Bank of Greece 2.970 

8 Calyon 2.750 

9 Alpha Bank 2.650 

10 Marfin-Laiki 2.435 

11 HVB 2.176 

12 Piraeus 2.078 

13 DVB 1.850 

14 Fortis Bank Belgium 1.800 

15 Commerzbank 1.600 

16 DB/SHL Shipping 1.594 

17 Bank of Scotland 1.354 

18 HSBC 1.343 

19 Eurobank 1.299 

Πεγή: (Φαιαγγάξε, 2015), (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 
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Γηάγξακκα 5.2: Κύξηνη δαλεηζηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ην 2008. 

Πεγή: (Φαιαγγάξε, 2015), (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 

 

Γηα πξψηε θνξά κέζα ζηα ηειεπηαία 8 ρξφληα παξαηεξείηαη ην 2009 κείσζε ζηα 

ραξηνθπιάθηα ησλ πεξηζζνηέξσλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ησλ λαχισλ μεξνχ 
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απφ ηελ θξίζε ην 2008. 

Με ηνπο ρακεινχο απηνχο λαχινπο ζεκαδεχηεθε ην ηέινο ελφο θαηαπιεθηηθνχ 
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2009 ε ζχλζεζε ησλ ηξαπεδψλ πνπ ρνξεγνχλ ηελ ειιεληθή λαπηηιία παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 

ε RBS ζπλερίδεη λα έρεη ηελ 1
ε
 ζέζε κε κεησκέλν ραξηνθπιάθην ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά ζηα 13,302 δηο $. Αθνινπζεί ε HSH-Nordbank κε κεησκέλν θαη ην δηθφ 

ηεο ραξηνθπιάθην ζηα 5,202 δηο$ θαη ε Deutsche Schiffsbank ζηελ 3
ε
 ζέζε κε κεησκέλν ην 

ραξηνθπιάθηφ ηεο ζηα 4,969 δηο $. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη Διιεληθέο ηξάπεδεο Δζληθή 

ζηελ 5
ε
 ζέζε, Alpha Bank ζηελ 6

ε
 θαη Δκπνξηθή ζηελ 7

ε
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Σν 2010 ε RBS παξακέλεη πξψηε κε ην ραξηνθπιάθηφ ηεο, φκσο λα ζπλερίδεη λα 

κεηψλεηαη θαη απηή ηε ρξνληά ζηα 12,439 δηο $, ε HSH-Nordbank ππνρσξεί απφ ηε 2
ε
 ζηε 4

ε
 

ζέζε κε αξθεηά κεησκέλν ην ραξηνθπιάθην ηεο ζηα 3,122 δηο $, ε Deutsche Schiffsbank θαη 

ε Credit Suisse αλεβαίλνπλ ζηε 2
ε
 θαη 3

ε
 ζέζε αληίζηνηρα ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζηα κεξίδηά 

ηνπο. Απφ ηελ άιιε ε Alpha Bank παξνπζηάδεη πηψζε απφ ηελ 6ε ζηελ 10ε ζέζε θαη ε DNB 

κεγάιε άλνδν απφ ηελ 8
ε
 ζηελ 6

ε
 ζέζε. Καηλνχξγηα είζνδν θάλεη ε DB Deutsche Shipping 

ζηε 8
ε
 ζέζε παίξλνληαο ηε ζέζε ηεο Calyon. 

Απφ ηα ραξηνθπιάθηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη, 

απηή ηε ζηηγκή δελ είλαη ζε ζέζε λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ ειιεληθή λαπηηιία ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά θαη επεηδή ζηελ Διιάδα ζεκεηψλνληαη πνιιέο πησρεχζεηο θαη 

ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ. Χζηφζν, ε πηψζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. 

Σν 2011 ε RBS θξαηάεη γηα κία αθφκε ρξνληά ηε 1
ε
 ζέζε παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζηα 11,455 δηο $. Αθνινπζνχλ ε Deutsche Schiffsbank ζηε 

2
ε
 ζέζε κε 5,606 δηο $ θαη ε Credit Suisse ζηελ 3

ε
 κε 5 δηο $. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ 

παξακέλνπλ ζηε δεθάδα είλαη ε Δκπνξηθή θαη ε Δζληθή Σξάπεδα ζηελ 6
ε
 θαη 7

ε
 ζέζε 

αληίζηνηρα κε αξθεηά κεησκέλα ραξηνθπιάθηα. 

Σν 2012 ε RBS εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηελ 1
ε
 ζέζε κε κεησκέλν πάιη ην 

ραξηνθπιάθηφ ηεο ζηα 10,550 δηο $ θαη αξθεηά κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 2008, πνπ είρε 

θηάζεη λα έρεη ραξηνθπιάθην 13,980 δηο $ (Πίλαθαο 5.3 θαη ην αληίζηνηρν Γηάγξακκα). 

Σν ζεκαληηθφ απηή ηε ρξνληά είλαη φηη ε Credit Suisse αλεβαίλεη ζηελ 2
ε
 ζέζε, 

αλεβάδνληαο ην ραξηνθπιάθηφ ηεο ζηα 5,211 δηο $, απφ ηελ 3
ε
 ζέζε πνπ ήηαλ ηε 

πξνεγνχκελε ρξνληά, ε άλνδνο επίζεο ησλ νη DVB θαη HSH, θαζψο θαη ε είζνδνο ηεο 

Commerzbank ζηελ 3
ε
 ζέζε κε 5,200 δηο $. 

Σν 2013 νη Διιεληθέο θαη Γηεζλείο ηξάπεδεο κε ειιεληθή παξνπζία 

παξνπζηάδνπλ πηψζε γηα πέκπηε ζπλερφκελε ρξνληά. Ζ RBS παξακέλεη ζηελ 1
ε
 ζέζε κε 

ζπλερηδφκελε πηψζε ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρξνληέο ζηα 8,813 δηο $. Ζ Credit Suisse ζπλερίδεη 

ζηε 2
ε
 ζέζε ζηα 5,7 δηο$, κε ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αγνξά λα θηάλεη απφ 5,97% πνπ βξηζθφηαλ 

ην 2009 ηα 9,31% ζην ηέινο ηνπ 2013. Ζ Commerzbank επίζεο παξνπζηάδεη πηψζε απηή ηε 

ρξνληά. Ζ HSH Nordbank, ε DB θαη ε DNB θηλνχληαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα θαη ε DVB 

αθνινπζεί θαη απηή πησηηθή πνξεία ζηα 3,7 δηο $. Μηα ζρεηηθή άλνδνο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 



 

 91 

ειιεληθέο ηξάπεδεο (ε Δζληθή Σξάπεδα ζηελ 6
ε
 ζέζε θαη ε Alpha Bank ζηελ 8

ε
 ζέζε) 

νθείιεηαη ζηελ απνξξφθεζε ησλ άιισλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ (Βιάρνο, Γηεζλήο Ναπηηιηαθή 

Πνιηηηθή, 2007), (Φαιαγγάξε, 2015). 

Πίλαθαο 5.3: Κύξηνη δαλεηζηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ην 2012-13. 

Κύξηνη δαλεηζηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο 2012 2013 

Σξάπεδεο Υνξεγήζεηο 

Royal Bank of Scotland 10,555 $ 8,813 $ 

HSH Nordbank 2,297 $ 2,355 $ 

Commerzbank 5,200 $ 4,000 $ 

Calyon* 1,400 $ 1,100 $ 

Unicredit 1,860 $ 1,755 $ 

DVB 2,949 $ 3,700 $ 

ABN AMRO 1,450 $ 1,693 $ 

HSBC 2,000 $ 1,750 $ 

BNP Paribas 1,948 $ 1,600 $ 

Citibank 1,500 $ 1,400 $ 

DNB 2,754 $ 2,576 $ 

Total 33,914.38 $ 30,742.52 $ 

Πεγή: (Φαιαγγάξε, 2015), (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 

 

Γηάγξακκα 5.3: Κύξηνη δαλεηζηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ην 2012-13. 
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Πεγή: (Φαιαγγάξε, 2015), (Βιάρνο, Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία, 2011). 

 Πιένλ ε Σξάπεδα Πεηξαηψο εκθαλίδεη ην κεγαιχηεξν ραξηνθπιάθην δαλείσλ 

πξνο ηελ ειιελφθηεηε λαπηηιία θαηαιακβάλνληαο ηελ 4
ε
 ζέζε ζην ζχλνιν ειιεληθψλ θαη 

μέλσλ ηξαπεδψλ θαη αθνινπζνχλ ε Δζληθή Σξάπεδα, ε Alpha Bank, ε Eurobank θαη ε 

Aegean Baltic, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηα θνηλνπξαθηηθά δάλεηα. Ζ Aegean Baltic, κε κεηφρνπο 

Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο, κε ηα ζηειέρε ηεο αιιά θαη ηελ General Electric Capital, δειαδή 

ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ βξαρίνλα ηεο νκψλπκεο ακεξηθαληθήο πνιπεζληθήο, εκθαλίδεη έλαλ 

απφ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο δηεζλψο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν 

αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ειιεληθή λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε 

ππνρψξεζε θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε ζηηο 46 απφ 51. Ζ Royal Bank of Scotland παξακέλεη 

ε κεγαιχηεξε ζε ραξηνθπιάθην δαλείζηξηα ηξάπεδα, κε άλνηγκα κεγαιχηεξν ησλ 8 δηο 

δνιάξηα (Γνπιηέικνο, 2014).  

Πίλαθαο 5.4: Κύξηνη δαλεηζηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ην 2014. 

α/α Σξάπεδα 
Δθηακηεπκέλα 

δάλεηα ζε εθαη. $ 

Δγθεθξηκέλα αιιά 

κε εθηακηεπκέλα 
δάλεηα ζε εθαη. $ 

1 Royal Bank of Scotland 8600 213 

2 Credit Suisse 4800 900 

3 Commerzbank 4000  

4 Σξάπεδα Πεηξαηώο 3900  

5 DNB 3200 500 

6 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 2592 141 

7 HVB 2082 494 

8 Alpha Bank 2400 35 

9 HSH Nordbank 1993 362 

10 DB/SHL Shipping 2000  

11 Unicredit 1680 75 

12 HSBC 1750  

13 ABN AMRO 1462 231 

Πεγή: (Μπέινο, 2014),  (Γνπιηέικνο, 2014). 

 



 

 93 

 

Γηάγξακκα 5.4: Κύξηνη δαλεηζηέο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ην 2014. 

Πεγή: (Μπέινο, 2014),  (Γνπιηέικνο, 2014).. 
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6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη κεγάιεο ειιεληθέο ηξάπεδεο δειψλνπλ έηνηκεο γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ 

ζηελ ειιελφθηεηε πνληνπφξν λαπηηιία, θαζψο βγαίλνπλ απφ ηελ θξίζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ. Καζψο νη επηδφζεηο ησλ λαπηηιηαθψλ ηνπο ραξηνθπιαθίσλ είλαη ζαθψο θαιχηεξεο απφ 

ησλ επξσπατθψλ θαη εηδηθά ησλ γεξκαληθψλ νκνιφγσλ ηνπο, ηα ειιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα δείρλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη πνιχ θαιχηεξα ηα φπνηα πξνβιεκαηηθά δάλεηα θαη λα 

έρνπλ απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά επηζθαιεηψλ ζηε λαπηηιία ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. 

Σν άλνηγκα ζηε λαπηηιία πξνθχπηεη ζε κηα πεξίνδν πνπ ε ζπκβνιή ηεο 

πνληνπφξνπ ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο ζπκπίπηεη κε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα επελδπηηθά 

αλνίγκαηα ηνπ ειιεληθνχ εθνπιηζκνχ. Σελ ηειεπηαία δηεηία έρνπλ επελδπζεί δεθάδεο δηο 

δνιάξηα γηα αγνξέο θαη λαππεγήζεηο πνληνπφξσλ, θαζψο νη ηηκέο ησλ πινίσλ έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζε ειθπζηηθά επίπεδα. Δπθαηξίεο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηελ παξνπζία μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηε 

κεγάιε ζπκκεηνρή, κε ίδηα θεθάιαηα, ησλ ίδησλ ησλ εθνπιηζηψλ, φηαλ νη πεξηζζφηεξεο μέλεο 

ηξάπεδεο εκθαλίδνληαη απξφζπκεο λα απμήζνπλ ηηο ρνξεγήζεηο ηνπο πξνο ηελ πνληνπφξν.  

Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ησλ ειιελφθηεησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, απφ 

ειιεληθέο θαη μέλεο ηξάπεδεο, δηακνξθψζεθε ζηα 61,498 δηο δνιάξηα, κε ηα 10,49 δηο 

δνιάξηα λα έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ ζηνηρείσλ ζηελ νπνία πξνρψξεζε ε Petrofin Bank Research, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηηο 

λαπηηιηαθέο ρξεκαηνδνηήζεηο (Μπέινο, 2014). 

6.2 ΔΚ ΝΔΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

Ο δηεπζπληήο Ναπηηιηαθψλ Δξγαζηψλ ηεο Alpha Bank, ζεκεηψλεη πσο ε ηξάπεδα 

επηδηψθεη, αξγά αιιά ζηαζεξά, λα πξνρσξήζεη ζε θαηλνχξγηεο δνπιεηέο ζηελ πνληνπφξν 

λαπηηιία, κε δεδνκέλν φηη νη ηηκέο ησλ πινίσλ βξίζθνληαη ζε ειθπζηηθά επίπεδα. 
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Αηζηφδνμε είλαη θαη ε δηεπζχληξηα Ναπηηιηαθψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ ηεο 

Eurobank. Ζ Eurobank είλαη έηνηκε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε λαπηηιία, ζηελ νπνία θαη δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα, γη’ απηφ έρεη πξνρσξήζεη ζε εθηελή αλαλέσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

ζηειερηθνχ δπλακηθνχ ηεο ζρεηηθήο δηεχζπλζεο. 

Αλάινγνη είλαη θαη νη ζρεδηαζκνί ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, αθνχ σο δηαρξνληθφο 

ππνζηεξηθηήο ηεο λαπηηιίαο, απφιπηα ζσξαθηζκέλε θεθαιαηαθά θαη κε εμαζθαιηζκέλε 

ξεπζηφηεηα, ζηεξίδεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λαπηηιίαο, 

ρξεκαηνδνηψληαο επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα θαη δξάζεηο κε θαηλνηφκεο αξρέο, εμσζηξεθή 

πξνζαλαηνιηζκφ, πξννπηηθή θαη φξακα. 

Αληίζηνηρα, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, πιένλ ν κεγαιχηεξνο δαλεηζηήο ηεο 

ειιελφθηεηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο, κεηά θαη ηελ απνξξφθεζε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

κεγάινπ αξηζκνχ άιισλ ηξαπεδψλ κε έθζεζε ζηε λαπηηιία, έρεη πξνβεί ζε ελεξγεηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο εκθαλίδνληαο κηα νινέλα θαη πνηνηηθφηεξε εηθφλα 

(Μπέινο, 2014). 

6.3 ΣΡΟΠΟΗ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο ην 15% ηνπ ζηφινπ πινίσλ πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηήζεη 

είλαη επηβαηεγά, αλήθνπλ δειαδή ζηηο αθηνπιντθέο επηρεηξήζεηο. Απφ ην ζχλνιν ησλ 983 

πινίσλ, πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο, ηα 155 είλαη επηβαηεγά. Ο 

ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ησλ πέληε κεγάισλ αθηνπιντθψλ επηρεηξήζεσλ, ANEK, Minoan, Attica 

Group, NEL θαη ηελ Hellenic Seaways, απφ ειιεληθέο θαη μέλεο ηξάπεδεο, ζηα ηέιε ηνπ 2013 

ππνρψξεζε γηα πξψηε θνξά χζηεξα απφ ρξφληα θάησ απφ ην έλα δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα. 

Απηφ νθείιεηαη ηφζν ζηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ θαη ηηο πσιήζεηο πινίσλ πνπ 

ζπλερίδνληαη φζν θαη ζηελ αλαδηάξζξσζε δαλείσλ θαη ηε δηθαζηηθή ξχζκηζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο NEL. Απφ ηηο πξφζθαηεο ελδείμεηο πνπ δείρλνπλ φηη ν θιάδνο 

ζηαζεξνπνηήζεθε θαη ε επηβαηηθή θίλεζε αλαθάκπηεη, ππνδειψλεηαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο 

θαη απηνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Όπσο άιισζηε θαη ε είζνδνο ηψξα μέλσλ επελδπηψλ ζηνλ 

θιάδν θαη εηδηθφηεξα ηεο Fortress ζηελ Attica, ε νπνία ζπκθψλεζε λα ηνπνζεηήζεη πνζφ ηεο 

ηάμεο ησλ 75 εθαηνκκπξίσλ επξψ ζηε κεγαιχηεξε ειιεληθή αθηνπιντθή. Με βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο BlackRock, ε Alpha Βank έρεη ρξεκαηνδνηήζεη 37 επηβαηεγά, ε Δζληθή 62, ε 

Πεηξαηψο 51 θαη ε Eurobank κφιηο 5 (Μπέινο, 2014). 
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6.4 ΑΝΑΣΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΜΔΧ ΣΖ 

ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ 

Ζ ηηηινπνίεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ηα 

θνηλνπξαθηηθά ρξεκαηνδνηηθά ζρήκαηα ζχκθσλα κε θνξπθαίνπο παξάγνληεο ηεο 

λαπηηιηαθήο αγνξάο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ειιεληθψλ νκίισλ λα 

αλνηρηνχλ θαη πάιη ζηελ πνληνπφξν. Παξάιιεια, μέλεο ηξάπεδεο κε παξνπζία ζηελ Διιάδα, 

φπσο ε ABN Amro θαη ε Citi, επηδηψθνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη 

ν θιάδνο.  

Σν 2010 εγθαηαζηάζεθε ε ABN AMRO εθ λένπ ζηελ Διιάδα, ζηνρεχνληαο  ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο θαη ζηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ λαπηηιηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη έλαο ζηαζεξφο ππιψλαο δηεζλνχο αλάπηπμεο ηεο ηξάπεδαο θαη ε 

Διιάδα είλαη ε κεγαιχηεξε λαπηηιηαθή αγνξά. Άιισζηε ε λαπηηιία απνηειεί ην πην δπλακηθφ 

θαη εμσζηξεθέο θνκκάηη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη δείρλεη ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ηνπ 

Έιιελα εξγαδφκελνπ θαη επηρεηξεκαηία. Ζ ABN AMRO επηδηψθεη ηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε επίπεδν λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο, πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο. χκθσλα κε ηα 

ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα ηεο Petrofin Bank Research, ζηα ηέιε ηνπ 2013 ε ABN δηέζεηε 

ραξηνθπιάθην δαλείσλ ζηελ ειιελφθηεηε πνληνπφξν ηεο ηάμεο ηνπ 1,7 δηζ. δνιάξηα, 

ζεκαληηθά απμεκέλν απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν (Γνπιηέικνο, 2014). 

Ζ Citibank, παξά ηελ πξφζθαηε πψιεζε ηνπ δηθηχνπ ιηαληθήο ηεο, δειψλεη 

παξνχζα ζην κέιινλ ησλ λαπηηιηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Ζ ηξάπεδα πξνζβιέπεη ζε 

πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζηε λαπηηιία. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Petrofin, ε Citi ειέγρεη ραξηνθπιάθην λαπηηιηαθψλ δαλείσλ ζε ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ 

επηρεηξήζεηο χςνπο 1,4 δηο δνιάξηα θαη έρεη εγεζεί θνηλνπξαθηηθψλ χςνπο 2 δηο δνιάξηα. 

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ γλήζηα δηάζεζε λα δαλείζνπλ λπλ αιιά θαη λένπο 

πειάηεο, θαζψο αλαγλσξίδνπλ ηελ πνληνπφξν σο έλαλ θιάδν ζηνλ νπνίν ε Διιάδα έρεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, έλα ηκήκα ηνπ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πγηέο, ελψ παξάιιεια 

ιεηηνπξγεί κε πςειέο πξνδηαγξαθέο επαγγεικαηηζκνχ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο 

θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε θπθιηθφηεηα, αιιά νη ηξαπεδίηεο γλσξίδνπλ θαιά ηνπο 

πειάηεο ηνπο φπσο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο (Μπέινο, 

2014). 
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6.5 ΑΝΑΜΟΝΖ ΣΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΧΝ 

Πνιινί απφ ηνπο πινηνθηήηεο έρνπλ επελδχζεη δεθάδεο δηο δνιάξηα πηζηεχνληαο 

ζηελ αλάθακςε ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηνχλ ηζρπξέο 

ηξαπεδηθέο ζρέζεηο ζε κηα πεξίνδν πνπ πνιιέο μέλεο ηξάπεδεο πεξηνξίδνπλ ην άλνηγκά ηνπο 

ζηε λαπηηιία. Δπηπιένλ, πνιινί επηρεηξεκαηίεο δηαηεξνχλ κεγάιεο θαηαζέζεηο ζηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο. ην πιαίζην απηφ αλακέλνπλ ακνηβαηφηεηα ζηε ζπλεξγαζία κε ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Αθφκα θαη κε δάλεηα ζε ηερληθφ default, ε δπλαηφηεηα λα 

ρνξεγεζνχλ πηζηψζεηο γηα λέα πινία ζε θαινχο πειάηεο βειηηψλεη ην ζπλνιηθφ ξίζθν ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ, εξγαιείν πνπ φκσο κέρξη ηψξα δελ έρεη γίλεη δηαζέζηκν ζηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο. Πάλησο ηα πεξηζψξηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ λα απμήζνπλ ζεκαληηθά απηά ηα 

δαλεηαθά ηνπο ραξηνθπιάθηα παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλα (Γνπιηέικνο, 2014).  

6.6 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΑΡΜΟΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ 

ΓΑΝΔΗΧΝ 

Ζ ζπλέληεπμε είλαη ε πην δηαδνκέλε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηηο πνηνηηθέο 

έξεπλεο. Υξεζηκνπνηείηαη ν ηχπνο ηεο δνκεκέλεο / ηππνπνηεκέλεο ζπλέληεπμεο κε 

εξσηεκαηνιφγην ζην νπνίν ηίζεληαη
21 

κία ζεηξά απφ απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο 

πάλσ ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη νη απαληήζεηο πνπ δεηνχληαη είλαη επίζεο πάλσ ζε 

πνιχ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

Σα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ έθδνζε λαπηηιηαθψλ 

δαλείσλ είλαη ηα εμήο (Γνπιηέικνο, 2014): 

1. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο Ναπηηιηαθψλ Γαλείσλ; 

2. Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ (δηεξεχλεζε ηνπ αηηήκαηνο απφ 

ηελ ηξάπεδα); 

3. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Ναπηηιηαθψλ Γαλείσλ; 

4. Πνηεο είλαη νη κνξθέο λαπηηιηαθψλ Γαλείσλ / ρξεκαηνδνηήζεσλ; 

5. Πνην είλαη ην χςνο θαη ε δηάξθεηα δαλείσλ / ρξεκαηνδνηήζεσλ; 

                                                

21 ε φινπο ηνπ ζπκκεηέρνληεο γίλνληαη αθξηβψο νη ίδηεο εξσηήζεηο, κε ηα ίδηα αθξηβψο ιφγηα, κε ηελ ίδηα ζεηξά 

απφ ηνλ εξεπλεηή πνπ ζπκπεξηθέξεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηνλ ίδην ηξφπν (ζπλήζσο νπδέηεξν). 
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6.7 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

Οη ζπλεληεχμεηο ησλ ζηειερψλ ησλ ηξαπεδψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ειεγρζνχλ ππνζέζεηο ηεο πηπρηαθήο ή λα ππνδεηρζνχλ λέεο ή σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν, πνπ 

βνεζά λα εληνπηζηνχλ νη κεηαβιεηέο θαη νη ζρέζεηο θαη πξνεθηάζεηο ηεο Ναπηηιηαθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

Υξεζηκνπνηήζεθαλ 5 δνκέλεο εξσηήζεηο ζε ζηειέρε ηξαπεδψλ, µε βαζηθφ 

θξηηήξην επηινγήο ηελ εηδίθεπζή ηνπο ζε ζέκαηα Ναπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ γίλεηαη µε ηε κέζνδν αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ σο ηερληθή πξνζέγγηζεο ηεο ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Με ηε κέζνδν απηή 

πξνζεγγίδεηαη ε ζθέςε, ηαθηηθή θαη ε πξαθηηθή, θσηίδνληαη θαη αλαδεηθλχνληαη ηα θξηηήξηα, 

νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία, νη κνξθέο θαη ην χςνο ηεο Ναπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο.  

ηφρνο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ λα δνζεί ε επθαηξία ζηα ππνθείκελα λα δψζνπλ 

ζηνηρεία, λα ζίμνπλ δεηήκαηα θαη λα αλαπηχμνπλ απφςεηο γηα ηηο πηπρέο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

6.7.1 ΣΔΛΔΥΟ ALPHA  BANK   

 Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε ζπλέληεπμε ηνπ ζηειέρνπο ηεο ALPHA  BANK γηα 

ζέκαηα Ναπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο, Κνπ Κσλζηαληίλνπ Φιψθνπ, assistant manager: 

πλεληεπθηήο: Πνηα είλαη ηα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο Ναπηηιηαθώλ 

Γαλείσλ;  

ηέιερνο ηεο ALPHA  BANK: Σα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ρσξίδνληαη ζε  

Πνζνηηθά θαη Πνηνηηθά. 

 Πνζνηηθά 

o Μέγεζνο εηαηξείαο πειάηε  (αξηζκφο  - ηχπνο - κέγεζνο - ειηθία - άμηα πινίσλ, ζε 

πνηέο ρψξεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία). 

o Οηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ην πινίν, γηα πην πινίν ζέιεη ν πειάηεο ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε, κήπσο γηα φιν ηνλ ζηφιν (δηεμάγεηαη έξεπλα εάλ ππάξρνπλ 

δάλεηα ζηα ππφινηπα πινία). 
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o Γηαπξαγκάηεπζε ζηδήξνπ πινίσλ «Scraping»
22

.   

o Ναχισζε πινίνπ  κε εμέηαζε λαπισζπκθψλνπ  (ε ηξάπεδα εμεηάδεη εάλ είλαη 

θεξδνθφξα κηα λαχισζε ηνπ πινίνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεη εκεξεζίσο  Γφζε +  

Δπηηφθην). 

 Πνηνηηθά: 

o Ζ θήκε ηνπ πειάηε (ην ηζηνξηθφ ηνπ, πνηνο είλαη, αλ είλαη γλσζηφο) θαη 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε (δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο δαλείνπ - ξεπζηφηεηα). 

o Πξνζσπηθή εγγχεζε πειάηε , ππνζήθε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, αζθαιίζεηο 

πινίσλ. 

o Πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε ηξάπεδα (αλ ξηζθάξεη  λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο). 

πλεληεπθηήο: Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ 

(δηεξεύλεζε ηνπ αηηήκαηνο από ηελ ηξάπεδα);  

ηέιερνο ηεο ALPHA  BANK:  

Να πιεξνί ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ν πειάηεο. 

πλεληεπθηήο: Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Ναπηηιηαθώλ Γαλείσλ;  

ηέιερνο ηεο ALPHA  BANK:  

 Καηάζεζε γξαπηήο αίηεζεο ηνπ πειάηε φπνπ εμεγεί γηα ηνπο ιφγνπο φπνπ ζέιεη λα ηνπ 

ρνξεγεζεί ην δάλεην. 

 Δξεπλά ε ηξάπεδα ην ηζηνξηθφ ηνπ πειάηε (θαηά πφζν είλαη γλσζηφο ν πειάηεο - 

θεξεγγπφηεηα, αλ έρεη ζηε θαηνρή ηνπ άιια πινία, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, θαηά 

πφζν έκπηζηνο είλαη).  

 Ζ ηξάπεδα εμεηάδεη ηελ αίηεζε. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ πινίνπ γηα ππνινγηζκφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (50%  έσο  60 % ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ πινίνπ). 

 Έιεγρνο απφ ηελ επηηξνπή ηνπ ηκήκαηνο credit department. 

                                                

22 Δπίζεο, άιιε κηα εξγαζία, ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε έμσ απφ ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Αζίαο θαη ζπλήζσο 

πεξηνξηζκέλε ζε νξηζκέλα λαππεγεία, είλαη ην ιεγφκελν scrapping, φπνπ ην πινίν απνζπληίζεηαη ζε ειάζκαηα 

θαη κνξθνζηδήξνπο μαλά, ψζηε ηα πιηθά απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο. Απηφ 

ζπλήζσο ζεκαίλεη θαη ην ηέινο ελφο πινίνπ 
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 Δηνηκαζία λνκηθψλ εγγξάθσλ - ζπκβνιαίσλ (ππνζήθεο, αζθάιεηεο, εγγπήζεηο)  κε 

πηζαλφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ζην επηηφθην. 

 πλεληεπθηήο: Πνηεο είλαη νη κνξθέο λαπηηιηαθώλ Γαλείσλ / 

ρξεκαηνδνηήζεσλ;  

ηέιερνο ηεο ALPHA  BANK:  

 Overdraft
23

 

 Οκνινγηαθέο
24

 

 Κνηλνπξαθηηθέο
25

 

                                                

23 Τπεξαλάιεςε (Overdraft) είλαη κία επέθηαζε δαλεηζκνχ πνπ πξνζθέξεη κία ηξάπεδα ζε πειάηεο ηεο κέρξη 

ελφο πξνεγθεθξηκέλνπ πηζησηηθνχ νξίνπ, επηηξέπνληαο ηνπο λα ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ αλάιεςε ρξεκάησλ 
αθφκα θη αλ ην ππφινηπν ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ είλαη κεδέλ (Euretirio-Overdraft, 2015). 

Ο δαλεηδφκελνο πιεξψλεη ηφθνπο κφλν γηα ην επηπιένλ πνζφ θαη κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηα 

ρξήκαηα. 

Οη πειάηεο ηεο ηξάπεδαο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ππεξαλάιεςεο κπνξνχλ επίζεο λα ππνγξάςνπλ επηηαγέο γηα 

κεγαιχηεξν πνζφ απφ απηφ πνπ έρνπλ ζην ινγαξηαζκφ ηνπο, ρσξίο ηνλ θφβν φηη νη επηηαγέο ηνπο ζα 

επηζηξαθνχλ σο αθάιππηεο. 

Ζ ζπκθσλία κπνξεί λα αθπξσζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ ηελ ηξάπεδα ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε ή 

εμήγεζε. 

Αλαθιήζεηο γίλνληαη ζπλήζσο ζε πεξίπησζε πνπ: 

 πέζεη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε 

 ε ηξάπεδα έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ν νθεηιέηεο κπνξεί λα πησρεχζεη 

 ν νθεηιέηεο δελ έρεη επηζηξέςεη ην πνζφ ηεο ππεξαλάιεςεο γηα αξθεηφ θαηξφ 

Ζ έγθξηζε ππεξαλάιεςεο έρεη ζπλήζσο κία ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο γίλεηαη 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε. 

Αλ ε ππεξαλάιεςε είλαη αζθαιηζκέλε, ε ηξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα λα θαηάζρεη ην ππνζεθεπκέλν πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ζε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο δελ πιεξψζεη. 

Ζ ππεξαλάιεςε είλαη κηα κνξθή αλνηρηνχ δαλείνπ. 
24Ο λφκνο δηαθξίλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο νκνινγηαθψλ δαλείσλ: ην θνηλφ, ην νκνινγηαθφ δάλεην κε 

αληαιιάμηκεο νκνινγίεο, ην νκνινγηαθφ δάλεην κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε θαη ην νκνινγηαθφ δάλεην 

κε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο. Όιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο δαλείσλ κπνξεί λα είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε θάζε 

είδνπο εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή εγγχεζε (virvilis-Οκνινγηαθφ Γάλεην, 2016). 

Σν θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην παξέρεη ζηνπο νκνινγηνχρνπο ην δηθαίσκα απφιεςεο ηφθνπ. Ζ έθδνζή ηνπ δελ 
ππφθεηηαη ζε θαλέλαλ πεξηνξηζκφ πνζνχ, εθηφο αλ ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εθδφηξηαο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Με ην 

νκνινγηαθφ δάλεην κε αληαιιάμηκεο νκνινγίεο ρνξεγείηαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ κε 

δήισζή ηνπο ηελ εμφθιεζε ησλ νκνινγηψλ ηνπο ελ φισ ή ελ κέξεη κε ηε κεηαβίβαζε ζε απηνχο άιισλ 

νκνινγηψλ ή κεηνρψλ ή άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ηεο εθδφηξηαο ή άιισλ εθδνηψλ, εθφζνλ θξίλνπλ φηη ε 

αληαιιαγή ηνπο ζπκθέξεη. 

Δμάιινπ, κε ην νκνινγηαθφ δάλεην κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα ζηνπο 

νκνινγηνχρνπο είηε πξνο ιήςε, πέξαλ ηνπ ηφθνπ, νξηζκέλνπ πνζνζηνχ επί ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ 

θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο, είηε πξνο ιήςε άιισλ πξφζζεησλ παξνρψλ αλάινγσλ κε ην χςνο ηεο 

παξαγσγήο ή ην ελ γέλεη επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. 
25 Κνηλνπξαθηηθφ δάλεην είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε κίαο επηρείξεζεο απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζπλήζσο γηα θάιπςε 

επελδχζεσλ θαη αλαγθψλ ζε θεθάιαηα θίλεζεο κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο-
Κνηλνπξαθηηθά δάλεηα, 2014). 

Υαξαθηεξηζηηθά 

 Απνπιεξσκή: ζε δφζεηο, κε ή ρσξίο πεξίνδν ράξηηνο, ή εμφθιεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηε ιήμε ηνπ 

δαλείνπ. 
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 Σαθηήο ιήμεσο (κε ηειεπηαία δφζε απνπιεξσκήο γλψζηε σο balloon ίζε κε ηελ άμηα ηνπ 

scraping  ηνπ πινίνπ). 

 πλεληεπθηήο:  Πνην είλαη ην ύςνο θαη ε δηάξθεηα δαλείσλ / 

ρξεκαηνδνηήζεσλ;  

ηέιερνο ηεο ALPHA  BANK:  

 Ζ δηάξθεηα δαλείσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ κέγηζηε ειηθία ελφο πινίνπ, πνπ είλαη 

πεξίπνπ  κέρξη ηα 25 ρξφληα. 

 Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο  είλαη απφ 50% κέρξη 60% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ πινίνπ. 

6.7.2 ΣΔΛΔΥΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

 Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε ζπλέληεπμε ηνπ ζηειέρνπο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο γηα ζέκαηα Ναπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο, Κνπ Κάηζνπια Παλαγηψηε, Υνξεγεηή 

Β’: 

πλεληεπθηήο:  Πνηα είλαη ηα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο Ναπηηιηαθώλ 

Γαλείσλ θαη πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ (δηεξεύλεζε ηνπ 

αηηήκαηνο από ηελ ηξάπεδα);  

ηέιερνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο: Σα βαζηθά 

θξηηήξηα/πξνυπνζέζεηο αμηνιφγεζεο Ναπηηιηαθψλ δαλείσλ είλαη:  

 Ζ θήκε ηνπ πειάηε (ην ηζηνξηθφ ηνπ, πνηνο είλαη, αλ είλαη γλσζηφο θ.α.). 

 Πξνβιέςεηο ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο. 

 Σχπνο πινίνπ (ειηθία, ρσξεηηθφηεηα, είδνο). 

 Λνηπέο εμαζθαιίζεηο (ππνζήθε πινίνπ ή πξνζσπηθή εγγχεζε). 

 Έξεπλα ηνπ νκίινπ (ηα έζνδα, ηη άιια πινία έρεη ζηε θαηνρή ηνπ). 

 Ζ γεληθή ζηξαηεγηθή ηεο ηξάπεδαο (αλ ε ηξάπεδα απηή ηελ πεξίνδν ρξεκαηνδνηεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο πινίνπ ή φρη). 

 Έξεπλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πειάηε (αλ έρεη άιια δάλεηα, πφζα δάλεηα, ην 

πνζφ ηνπ δαλείνπ, ηα εμνθιεί ή φρη). 

                                                                                                                                                  

 Γηάξθεηα: απφ 3 έσο 5 έηε. 

 Σν επηηφθην κπνξεί λα είλαη ζηαζεξφ ή θπκαηλφκελν θαη ζπκθσλείηαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε ηεο 

επηρείξεζεο κε ηηο Σξάπεδεο. 
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 Αλάιπζε δαλείνπ (ζχκβαζε δαλείνπ, ζθνπφ, ηηκνιφγεζε, δηάξθεηα, εηδηθνί φξνη, επηηφθην 

θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξάπεδαο απφ άιιε). 

πλεληεπθηήο:  Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Ναπηηιηαθώλ Γαλείσλ; 

ηέιερνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο: Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

Ναπηηιηαθψλ δαλείσλ είλαη:  

 Καηάζεζε γξαπηήο αίηεζεο ηνπ πειάηε φπνπ εμεγεί γηα ηνπο ιφγνπο φπνπ ζέιεη λα ηνπ 

ρνξεγεζεί ην δάλεην (ην είδνο ηνπ πινίνπ, ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ, ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

πινίνπ, πσο ν πειάηεο ζα απαζρνιήζεη ην πινίν, ηελ αμία ηνπ πινίνπ, ηη πνζνζηφ 

δηαζέηεη ν πειάηεο). 

 Δξεπλά ε ηξάπεδα ην ηζηνξηθφ ηνπ πειάηε (θαηά πφζν είλαη γλσζηφο ν πειάηεο, αλ έρεη 

ζηε θαηνρή ηνπ άιια πινία, ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, θαηά πφζν έκπηζηνο είλαη). 

 Δμέηαζε ηεο αίηεζεο ηνπ πειάηε (αλ ππάξρεη απηφ ην πινίν πνπ ζέιεη, αλ είλαη ινγηθφο ν 

ζθνπφο γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ πινίνπ, ηελ αμία ηνπ πινίνπ, ην πνζφ ηνπ δαλείνπ, αλ 

αιεζεχεη ην πνζνζηφ πνπ έρεη). 

 Αμηνιφγεζε ηνπ πινίνπ (ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ) απφ ηελ ηξάπεδα γηα λα κπνξέζεη λα 

ππνινγίζεη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ. 

 Γίλεηαη εηζεγεηηθφ πιαίζην ζηελ επηηξνπή ηεο ηξάπεδαο. Ζ επηηξνπή εμεηάδεη θαηά πφζν 

είλαη εθηθηή ε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα εγθξηζεί. Τπάξρεη πεξίπησζε λα εγθξηζεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε αιιά λα αιιάμνπλ θάπνηνη φξνη, νπφηε ζηέιλνληαη ζην πειάηε νη 

αιιαγέο φπνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ επηηξνπή. Μφιηο δερηνχλ θαη νη δχν πιεπξέο ηνπο 

φξνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηφηε δεκηνπξγνχλ ηελ ζχκβαζε φπνπ ζα πεξηέρεη ην πινίν, 

ηελ ειηθία ηνπ, ην επηηφθην, ην πνζφ δαλείνπ, ππνζήθεο (ππνζήθε πινίνπ ή πξνζσπηθή 

εγγχεζε, αζθάιηζε πινίνπ, εηδηθνί φξνη) θαη ζην ηέινο ρνξεγείηαη ην δάλεην κε ηελ 

έγθξηζε Ννκηθψλ πκβνχισλ.  

πλεληεπθηήο:  Πνηεο είλαη νη κνξθέο λαπηηιηαθώλ Γαλείσλ / 

ρξεκαηνδνηήζεσλ; 

ηέιερνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο: Οη κνξθέο Ναπηηιηαθψλ 

δαλείσλ είλαη:  

 Term Loans: Δίλαη ηα πην ζπρλά δάλεηα ην 80% ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη έρνπλ νξηζκέλε 

δηάξθεηα (2 εκεξψλ). 
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 Κνηλνπξαθηηθά δάλεηα (Syndicated Loans): Γίλνληαη απφ νκάδα ηξαπεδψλ φπνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηνχλ ην πνζφ ηνπ δαλείνπ γηα έλαλ πειάηε 

(πινηνθηήηεο).  

 Overdraft: Ζ ππεξαλάιεςε είλαη κηα κνξθή αλνηρηνχ δαλείνπ. Γειαδή ε ηξάπεδα 

πξνζθέξεη ζην πειάηε κία επέθηαζε δαλεηζκνχ επηηξέπνληαο ηνπ λα θάλεη αλάιεςε απφ 

ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ αθφκα θαη φηαλ είλαη κεδέλ. Ο πειάηεο κπνξεί λα ππνγξάςεη 

επηηαγή γηα κεγαιχηεξν πνζφ απφ απηφ πνπ έρεη ζην ινγαξηαζκφ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ 

ν πειάηεο δελ πιεξψζεη ε ηξάπεδα ηνπ θαηάζρεη ην ππνζεθεπκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.  

 Revolving Credit: Δπαλαιεπηηθή ή αλαλέσζε ηεο πηζησηηθή επηζηνιήο. Γειαδή γίλεηαη 

ζπλερή αλαλέσζε ηνπ αξρηθνχ πνζνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αγνξαζηή ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί αγνξέο ή εηζαγσγέο ζε κηθξά 

ηαθηηθά δηαζηήκαηα.  

πλεληεπθηήο:  Πνην είλαη ην ύςνο θαη ε δηάξθεηα δαλείσλ / 

ρξεκαηνδνηήζεσλ; 

ηέιερνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο: Ζ κέγηζηε ειηθία ελφο πινίνπ 

είλαη κέρξη ηα 25 ρξφληα. Γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ πινίνπ ρξεηάδνληαη 2 ρξφληα.  

 Γηα ηα λενθαηαζθεπαδφκελα πινία ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θηάλεη κέρξη ηα 12 ρξφληα.  

 Γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα πινία ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ είλαη 8 ρξφληα.  

 Γηα ηα ππεξήιηθα πινία ε δηάξθεηα είλαη 1-2 ρξφληα φπνπ ην χςνο θηάλεη ζηελ αμία ηνπ 

scrap.  

 Γηα ηα ferries ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ είλαη ζηα 15 ρξφληα.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Οη πινηνθηήηεο πξνηνχ απνθαζίζνπλ ηελ πινπνίεζε κηαο επέλδπζεο πξέπεη λα 

κειεηνχλ πξνζεθηηθά ηηο ζπλζήθεο ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο θαζψο ε λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

παξνπζηάδεη πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο. πλεζηζκέλν θαηλφκελν απνηειεί ν λαπηηιηαθφο θχθινο, 

γη’ απηφ νη ηηκέο ησλ λαχισλ θαη νη αμίεο ησλ πινίσλ παξνπζηάδνπλ έληνλεο δηαθπκάλζεηο.   

Οη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ ηα απαηηνχκελα 

θεθάιαηα ζηξέθνληαη θπξίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Σν ιεγφκελν «cash flow», είλαη ην 

ηακεηαθφ πξφγξακκα ηεο δαλεηδφκελεο εηαηξείαο ζην νπνίν νη ηξάπεδεο ρνξεγνχλ λαπηηιηαθά 

δάλεηα. Αλ θαη ην θπξηφηεξν κέζν δαλεηαθήο εμαζθάιηζεο είλαη ην ίδην ην πινίν, σζηφζν ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο δελ απνηειεί επαξθή εγγχεζε γηα ηηο ηξάπεδεο. Όηαλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο απαηηνχληαη θεθάιαηα κεγάινπ χςνπο, 

ζπλάπηνληαη θνηλνπξαθηηθά δάλεηα. Μάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ε ηάζε γηα 

club deals δειαδή ζπκθσλίεο κεηαμχ δχν ή ηξηψλ ηξαπεδψλ. Βέβαηα, πνιινχο θηλδχλνπο 

θξχβνπλ ηα λαπηηιηαθά δάλεηα, κε θπξηφηεξν ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.    

Απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ε λαπηηιία επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ, 

ιφγσ ηεο άκεζεο ζρέζεο ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ κε ην εκπφξην θαη κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα. Καηά θχξην ιφγν ε πξφζθαηε λαπηηιηαθή θξίζε νθείιεηαη ζε εμσγελείο 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο γεληθφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο.   

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ λαππεγηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ ζα επεξεαζηεί αλ ε  ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζπλερηζηεί γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ζ δηαηήξεζε πςειήο ξεπζηφηεηαο απνηειεί θξίζηκν ζέκα γηα ηηο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο, θαζψο ε κείσζε ησλ λαπηηιηαθψλ επελδχζεσλ γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο 

νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κεγάια λαππεγεία ηεο Κίλαο 

θαη ηεο Νφηηαο Αζίαο φζνλ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ππνζηήξημεο απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηηο 

παξαγγειίεο πινίσλ.    

Βξαρππξφζεζκα νη αθπξψζεηο παξαγγειηψλ γηα λαππεγήζεηο πινίσλ, ζα 

πξνθαιέζνπλ πιήγκα ζηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ, ιφγσ ηεο απψιεηαο ησλ 

πξνθαηαβνιψλ. Μαθξνπξφζεζκα φκσο ζα πεξηνξίζνπλ ηελ πξνζθεξφκελε κεηαθνξηθή 

δπλακηθφηεηα θαη ζπλεπψο ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο πξνζθνξάο κε ηε δήηεζε. 
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Οη πινηνθηήηεο εθείλνη πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θξάηεζαλ ζπγθξαηεκέλε 

ζηάζε θαη δελ πξνέβεζαλ ζε ππεξβνιηθέο θηλήζεηο επελδπηηθνχ ραξαθηήξα, ζα θαηαθέξνπλ 

λα επηβηψζνπλ απφ ηελ θξίζε. Όζνη εθνπιηζηέο δελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επελδχζνπλ ιφγσ ηεο πηψζεο ζηηο αμίεο ησλ πινίσλ.  Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φζνη Έιιελεο εθνπιηζηέο επέλδπζαλ ηα θέξδε ηνπο ζε ζχλζεηα πξντφληα 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο απψιεηεο, θαζψο πνιιέο μέλεο ηξάπεδεο έρνπλ θαη νη ίδηεο 

πξνβιήκαηα ελψ θάπνηεο απφ απηέο έρνπλ ήδε θαηαξξεχζεη.   

Ο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ λαπινκεζηηψλ κπνξεί λα απνδεηρζεί θξίζηκνο γηα 

ηελ έθβαζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί, αθνχ νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα πξνβνχλ 

ζε θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο θαη νξζέο εθηηκήζεηο ηεο αμίαο ησλ πινίσλ.   

Ζ ζεκεξηλή θξίζε έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 

δηφηη ην ζχλνιν ησλ δηαγξαθψλ ηνπο αλέξρεηαη ζηα 3,3 ηξηο δνιάξηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

λαπηηιηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο έρεη «παγψζεη» εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απψιεηα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ λα 

δαλείζνπλ θεθάιαηα ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά. Ζ πηψζε ησλ ηηκψλ ηεο λαπιαγνξάο ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα, ε αδπλακία ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ θαη 

εθπιήξσζεο ησλ δαλεηαθψλ φξσλ θαζψο θαη νη αδηάιιαθηνη θαλνληζκνί ηεο Βαζηιείαο II 

είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ηα νπνία θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ηξάπεδεο. Μέζα ζην θιίκα απηφ νη ηξάπεδεο πξνρσξνχλ ζην ζρεδηαζκφ 

ηελ πνιηηηθή ηνπο θαη δηακνξθψλνπλ ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ρνξεγήζεσλ, ζηελ αχμεζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο.   

Βέβαηα, νη ηξάπεδεο αξρίδνπλ λα αλαθάκπηνπλ ιφγσ ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο, 

αθνχ παξέρνληαη παθέηα ηφλσζεο θαη δηάζσζεο εηδηθφηεξα ζηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα θαη ηελ 

Δπξψπε. Σέινο, ζε ρψξεο φπσο ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Ηξιαλδία, ε Ηζιαλδία παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν ηεο θξαηηθνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ.   

Σα πνζνζηά ρξεκαηνδφηεζεο ην 2015 είραλ κεησζεί ζην 50% θαη ζηα νηθνλνκηθά 

ζπκβφιαηα είραλ πξνζηεζεί δηάθνξνη φξνη θαη απαηηήζεηο. Όκσο, νη ηξάπεδεο ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ, πξνζπάζεζαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ππάξρνληεο 

πειάηεο ηνπο θαη θπξίσο ηνπο κεγάινπο θαη νηθνλνκηθά πην ηζρπξνχο πινηνθηήηεο.   
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Αλακέλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο 

ζα πξνθχςεη κεησκέλν. Ζ λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ 

έιιεηκκα δελ επλνείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Πιένλ νη πφξνη θεθαιαίνπ ζπαλίδνπλ 

θαη άξα δελ αλακέλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα λέα είζνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιηαθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο. ρεηηθά κε ηνπο δχν κεγαιχηεξνπο ρξεκαηνδφηεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, 

ηελ RBS θαη HSH ππάξρνπλ πνιιέο αλεζπρίεο. Αθφκα, αλακέλεηαη κείσζε ησλ ηξαπεδψλ 

πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο ιφγσ ζπγρσλεχζεσλ, εμαγνξψλ αιιά θαη ιφγσ 

αιιαγήο πνιηηηθήο θάπνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία ίζσο απνζπξζνχλ απφ 

ηελ λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηξαθνχλ ζε άιινπο ηνκείο.   

Χζηφζν ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη λα βειηησζεί ε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ θαη 

ε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. Άιισζηε, νη λαχινη άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ άλνδν κε 

απνηέιεζκα λα ζεκεησζεί επηβξάδπλζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κεηά ηελ 

ηειεπηαία αμηνιφγεζε ησλ ζεζκψλ (2016). Έκπεηξα ζηειέρε ηνπ θιάδνπ λαπηηιηαθψλ 

ρνξεγήζεσλ αλαθέξνπλ φηη αθφκε θαη αλ νη λαχινη ππνρσξήζνπλ έσο θαη 60% κέζα ζηνπο 

επφκελνπο κήλεο, σζηφζν ε πιεηνλφηεηα ησλ ειιελφθηεησλ εηαηξηψλ πνληνπφξνπ λαπηηιίαο 

ζα εμαθνινπζήζεη λα δνπιεχεη πάλσ απφ ην break even (νξηαθφ ζεκείν) ή ζηα φξηά ηνπ.   

Πξνο ην παξφλ ε ειιεληθή λαπηηιηαθή βηνκεραλία θαηαθέξλεη λα αληεπεμέιζεη 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο ηξάπεδεο. Χζηφζν ίζσο θαη λα ζεκεησζνχλ 

απνηπρίεο λαπηηιηαθψλ δαλείσλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη λαπηηιηαθήο θξίζεο.   

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Ναπηηιηαθνχ CLUSTER είλαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε ζηε λαπηηιία. Πξφθεηηαη γηα ηε γεσγξαθηθή 

ζπγθέληξσζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Φπζηθά, θχξην κέινο ηνπ λαπηηιηαθνχ 

cluster ζα πξέπεη λα είλαη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο. Γηα ηε ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο απαηηείηαη έλα ζηαζεξφ, πνηνηηθφ θαη 

αζθαιέο πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δπλακηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

Διιεληθνχ λαπηηιηαθνχ CLUSTER είλαη:   

 Ζ επηηφπηα παξνπζία ησλ κεγάισλ δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηελ 

Διιεληθή λαπηηιία.  

 Ζ πιεζψξα άιισλ ηξαπεδψλ ρσξίο παξνπζία ζηελ Διιάδα.  

 Ζ ζπλερηδφκελε θαη δπλακηθή ππνζηήξημε ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ.  

 Ζ είζνδνο εηαηξεηψλ Διιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα.   



 

 107 

Ζ παξνχζα θξίζε ζεσξείηαη σο ε ρεηξφηεξε κεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, κε 

απνηέιεζκα ε ππέξβαζή ηεο λα απνηειεί θαίξην δήηεκα. χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, κπνξεί 

ζχληνκα λα ππάξμεη ηζνξξνπία πξνζθνξάο - δήηεζεο αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά μεξνχ 

θνξηίνπ, αληίζεηα κε ηελ αγνξά ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ ζα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξν 

ρξφλν γηα λα αλαθάκςεη. Δίλαη αξθεηά ηζρπξφο ν δεζκφο κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ κε απνηέιεζκα ε δηαηήξεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηνπο λα απνηειεί θνηλφ ζηφρν θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Ζ ειιεληθή λαπηηιία ζηεξίδεη 

ηελ εζληθή νηθνλνκία θαζψο απνηειεί κηα ηζρπξή δχλακε, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 

ππάξρεη θαη ην αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο απφ ηηο ηξάπεδεο. Βέβαηα 

δελ ζα πξέπεη λα παξαιείπεηαη θαη ν ξφινο ηεο θπβέξλεζεο ε νπνία κπνξεί λα πηέζεη ηηο 

ηξάπεδεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ αιιά θαη λα εμεηάζεη ηελ παξνρή 

εγγπήζεσλ κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξσκψλ ησλ ηφθσλ ησλ λαπηηιηαθψλ δαλείσλ πνπ 

δελ μεπεξλνχλ ην 1 δηο επξψ ην ρξφλν. Δπίζεο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη θαη ε εηζαγσγή ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ ζηηο κεγάιεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο αιιά θαη ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ κπνξεί βνεζήζνπλ ηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, εθφζνλ γίλνπλ πξνζεθηηθέο θηλήζεηο. 

Καζψο ε Διιάδα απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά λαπηηθά θξάηε ηνπ θφζκνπ, 

πξέπεη λα δίλεηαη ε δένπζα ζεκαζία ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ λαπηηιηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε, αθνχ είλαη αδηακθηζβήηεηε ε ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο αιιά θαη ηεο 

ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

 

  



 

 108 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Boston Consulting Group. (2013). Δθηίκεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο Ναπηηιίαο ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Boston: BCG-Boston Consulting Group. 

Damian, E., & Ntantsef, S. (2013). Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΠΟΝΣΟΠΟΡΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΗΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΔΠΙΓΟΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ. Αζήλα: ΗΓΡΤΜΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ (FOUNDATION FOR 

ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH). 

Euretirio-Overdraft. (2015). Τπεξαλάιεςε (Overdraft). Αλάθηεζε απφ euretirio: 

https://www.euretirio.com/yperanalipsi/ 

virvilis-Οκνινγηαθφ Γάλεην. (2016). Οκνινγηαθό Γάλεην. Αλάθηεζε απφ virvilis: 

http://virvilis.gr/banking/omologiako_daneio-bank-article_cat-26.html 

Απγνπιέαο, Α. (2015). Σν ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αζήλα: 

Παξαηεξεηήξην Κξίζεο (ΚΑΣΑΝΟΧΝΣΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΗΖ). 

Βιάρνο, Γ. (2007). Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή. Αζήλα: ΔΚΓΟΔΗ ΣΑΜΟΤΛΖ . 

Βιάρνο, Γ. (2011). Ναπηηιηαθή Οηθνλνκία. Αζήλα: ΔΚΓΟΔΗ ΣΑΜΟΤΛΖ. 

Γνπιηέικνο, Α. (2014). Υξεκαηνδόηεζε Ναπηηιηαθώλ Δπηρεηξήζεσλ - (3ε εθδ.). Αζήλα: 

ΔΚΓΟΔΗ ΣΑΜΟΤΛΖ. 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο-Κνηλνπξαθηηθά δάλεηα. (2014). Κνηλνπξαθηηθά δάλεηα. 

Αλάθηεζε απφ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο: https://www.nbg.gr/el/corporate/long-

term-lending/solutions/syndicated-loans 

Δπνπηεία Πηζησηηθνύ πζηήκαηνο. (2016). Αλάθηεζε απφ Bank of Greece: 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/default.aspx 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. (2016, 2). Σξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ εγρώξηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 

Αλάθηεζε απφ Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο: 

http://www.bankofgreece.gr/BoGAttachments/29.03.2016%20%CE%A4%CF%81%

CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CF%87

%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%C



 

 109 

F%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B5

%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B 

Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ-AΓΔΓΤ. (2011). Η ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε απαζρόιεζε. 

Αζήλα: ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΗΑ ΓΔΔ - AΓΔΓΤ. 

Καξαβίαο, Φ., Μνλνθξνχζνο, Π., Μαιιηαξφπνπινο, Γ., & Αλαζηαζάηνο, Σ. (2012, 5). 

Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, κέηξα ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Οηθνλνκία θαη Αγνξέο, VII(1), ζζ. 2-10. 

Μηραιφπνπινο, Γ. (2015). Υξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο. (ζζ. 1-18). Αζήλα: Γηεχζπλζε Υξεκαηννηθνλνκηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Γηαρεηξίζεσο Alpha Bank. 

Μπέινο, Ζ. (2014, 9 7). Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο βάδνπλ πιώξε γηα ηε λαπηηιία. Αλάθηεζε απφ 

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΔ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.: 

http://www.kathimerini.gr/782832/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-ellhnikes-

trapezes-vazoyn-plwrh-gia-th-naytilia 

Παξδάιε, Α. (2007). Οηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ησλ ιηκέλσλ. Αζήλα: ηακνχιε Α.Δ. 

Πισκαξίηνπ, Π. (2006). Μάξθεηηλγθ Ναπηηιηαθώλ Δπηρεηξήζεσλ. Αζήλα: ΔΚΓΟΔΗ 

ΣΑΜΟΤΛΖ. 

Σνπξθνιηάο, Α. (2013). Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ε λαπηηιία. Δηήζην πλέδξην ηεο 

PwC γηα ηελ Ναπηηιία (ζζ. 1-6). Πεηξαηάο: Δζληθή Σξάπεδα. 

Φαιαγγάξε, Ά. (2015, 11). ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΑ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ (Η 

Πεξίπησζε Σσλ Αξρηθώλ Γεκόζησλ Δγγξαθώλ-Καηά ηε Γηάξθεηα ηεο Αζηαηηθήο θαη 

Παγθόζκηαο Υξεκαηνπηζησηηθήο Κξίζεο). Αλάθηεζε απφ Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο-

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ-ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ: 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/17520/6/PhalangariAnnaMsc2015.pdf 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

πλέληεπμε  

                                                                                          Αζήλα, Μάηνο 2016 

Αμηφηηκνη θχξηνη, 

Ολνκαδφκαζηε Υξηζηίλα Καιχβα, Σαζνχια Διεπζεξία θαη Ρνδφπνπινο Νίθνο θαη είκαζηε 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ηεο ρφιεο 

Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο, ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Γπηηθήο Διιάδαο.  

Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε πνπ δερηήθαηε λα ιάβεηε κέξνο ζε απηή ηελ έξεπλα πνπ 

δηεμάγεηαη ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο κε ζέκα: «Ζ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ζηε λαπηηιία». Ζ ζπλέληεπμε είλαη αλψλπκε, ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα αλαιπζνχλ 

ζηαηηζηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα  θαζαξά  εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο  

ζθνπνχο, δηαζθαιίδνληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αλσλπκία, φπσο επηβάιιεη ε εξεπλεηηθή 

δενληνινγία.  

αο επραξηζηνχκε ζεξκά εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο, κε εθηίκεζε, Καιχβα 

Υξηζηίλα (email: chrikaly@logistiki.teimes.gr), Ρνδφπνπινο Νηθφιανο (email: 

nikorodo@logistiki.teimes.gr), Σαζνχια Διεπζεξία (email: elevtaso@logistiki.teimes.gr). 

Σξάπεδα:  

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.  

ALPHA BANK  

 

1. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο Ναπηηιηαθψλ Γαλείσλ; 

2. Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ (δηεξεχλεζε ηνπ αηηήκαηνο απφ 

ηελ ηξάπεδα); 

3. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο Ναπηηιηαθψλ Γαλείσλ; 

4. Πνηεο είλαη νη κνξθέο λαπηηιηαθψλ Γαλείσλ / ρξεκαηνδνηήζεσλ; 

5. Πνην είλαη ην χςνο θαη ε δηάξθεηα δαλείσλ / ρξεκαηνδνηήζεσλ; 

mailto:chrikaly
mailto:nikorodo@logistiki.teimes.gr
mailto:nikorodo@logistiki.teimes.gr
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Πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα  

Copyright ©  ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδαο. Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All 

rights reserved. 

Γειψλσ ξεηά φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1988 θαη ηα άξζξα 2,4,6 

παξ. 3 ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη 

πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κφλνλ. 

Καιχβα Υξηζηίλα, Ρνδφπνπινο Νηθφιανο, Σαζνχια Διεπζεξία, 2017 

 


