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Σπγθξαηεκέλα αηζηφδνμνη γηα ηελ πνξεία ηεο λαπηηιίαο ην 2010 εκθαλίδνληαη νη άλζξσπνη ηνπ θιάδνπ αιιά θαη αλαιπηέο 
λαπινκεζηηηθψλ νίθσλ, θαζψο ηα ζεκάδηα πνπ ππάξρνπλ πξντδεάδνπλ γηα ζεηηθή ξφηα. Η αηζηνδνμία πεγάδεη θπξίσο απφ δχν 
παξάγνληεο: 

Πξψηνλ, ην παγθφζκην εκπφξην πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αξρίδεη λα αλαθάκπηεη. Επίζεο ζεκαληηθέο 
παξαγγειίεο γίλνληαη απφ ηελ Κίλα θαη ηελ Ιλδία. 

Δεχηεξνλ, νη ηξάπεδεο δεηιά δεηιά, αιιά ζηαζεξά, αξρίδνπλ πάιη λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. 

Σχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Petrofin Bank Research ην 2010, ην πνζνζηφ πηψζεο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο 
λαπηηιίαο έρεη κεησζεί, ελψ ηέζζεξηο ζηηο δέθα ηξάπεδεο αλνίγνπλ θαη πάιη ηηο πφξηεο ηνπο ζηε λαπηηιία έρνληαο απμήζεη 
πεξαηηέξσ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. 

Τν ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην δαλεηζκνχ ησλ Ειιήλσλ εθνπιηζηψλ αλήιζε ζην ηέινο ηνπ 2009 ζηα 67,02 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 
έλαληη 73,33 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2008 θαη 66,941 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2007. 

Δάνεια από Κίνα 

Σχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Petrofin Bank Research, ην 2010 αλακέλεηαη εληνλφηεξε παξνπζία ζηνλ ρψξν ηεο λαπηηιίαο θαη 
ηξαπεδψλ απφ ηελ Κίλα θαη ηελ Απσ Αλαηνιή θαη θάπνησλ κηθξφηεξσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ζέινπλ λα επσθειεζνχλ απφ 
ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη. Ηδε, ην 2009 κπήθαλ γηα πξψηε θνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο 
ηξαπεδηθά θεθάιαηα απφ ηελ Κίλα KEXIM θαη China Import Export. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ηα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα παξακέλνπλ πξφζπκα λα επεθηείλνπλ ηνλ ξφιν ηνπο, αιιά κέρξη λα 
ππνρσξήζεη ε «ειιεληθή θξίζε» ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ην πψο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ. 

Πάλησο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Petrofin Bank Research, νη επηπηψζεηο ζηελ ηξαπεδηθή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο ήηαλ ζρεηηθά αληηκεησπίζηκεο παξά ην βάζνο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
απηή δεκηνχξγεζε ζηε λαπηηιία, φπσο είλαη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ πινίσλ θαη ησλ θνξηίσλ. Η δηαπίζησζε απηή εληζρχεηαη θαη 
απφ ην γεγνλφο φηη δελ ζεκεηψζεθε ζρεδφλ θακία πηψρεπζε Ειιελα πινηνθηήηε ζην δηάζηεκα ηεο θξίζεο, κέρξη ζήκεξα. 

Τράπεζες «αιμοδόηες» 

Οη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο «αηκνδφηεο» ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Petrofin Bank Research, είλαη: 

- Royal Bank of Scotland. Η ηξάπεδα κε ηα πεξηζζφηεξα δάλεηα πνπ θζάλνπλ ηα 13,302 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε κεξίδην 
αγνξάο 19,85%. 

- HSH Nordbank κε δάλεηα 5,202 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη κεξίδην αγνξάο 7,76%. 

- Deutsche Schiffsbank κε δάλεηα 4,969 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη κεξίδην αγνξάο 7,41%. 

- Credit Suisse κε δάλεηα 4 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη κεξίδην αγνξάο 5,97%. 

- Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο κε δάλεηα 3,217 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη κεξίδην αγνξάο 4,80%. 

- Alpha Bank κε δάλεηα 2,575 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη κεξίδην αγνξάο 3,99%. 

- Εκπνξηθή Τξάπεδα κε δάλεηα 2,62 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη κεξίδην αγνξάο 3,91%. 

- Marfin Bank κε δάλεηα 2,45 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ραξηνθπιάθην, κεξίδην αγνξάο 3,66%. 

- Τξάπεδα Πεηξαηψο. Τν 2007 ήηαλ ε ειιεληθή ηξάπεδα κε ην κεγαιχηεξν ραξηνθπιάθην ζηε λαπηηιία. Τν 2010 δελ πεξηιακβάλεηαη 



 

ζηελ πξψηε δεθάδα ειιεληθψλ θαη μέλσλ ηξαπεδψλ. Οκσο, παξακέλεη ζηελ πέκπηε ζέζε κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κε 
ραξηνθπιάθην 1,81 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

Μείωζη εκηαμιεύζεων 

Τν 2009 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ, αιιά κε εθηακηεπκέλσλ δαλείσλ θαηά 36,84% θζάλνληαο ηα 
12,412 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έλαληη 19,563 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2008, ελψ ην λαπηηιηαθφ ραξηνθπιάθην ησλ ειιεληθψλ 
ηξαπεδψλ κεηψζεθε θαηά 4,74% ζηα 16,74 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ην νπνίν απνηειεί ην 24,8% ηνπ ζπλφινπ. 

Η τρημαηοδόηηζη 

Οη μέλεο ηξάπεδεο κε παξνπζία ζηελ Ειιάδα έρνπλ ην κεγαιχηεξν λαπηηιηαθφ ραξηνθπιάθην. Εηδηθφηεξα έρνπλ ππνγξάςεη δάλεηα 
χςνπο 36,77 δηζ. δνι. κεησκέλα θαηά 5,66% ζε ζχγθξηζε κε ην 2008. Tα πνζά ησλ κε εθηακηεπφκελσλ δαλείσλ κεηψζεθαλ θαηά 
40,63%, ελψ ην ραξηνθπιάθην ησλ εθηακηεπκέλσλ δαλείσλ απμήζεθε θαηά 6,34% ζηα 30,861 δηζ. δνι. H Petrofin, ζηελ έθζεζή 
ηεο, ζπλδέεη άκεζα ηα κε εθηακηεπκέλα δάλεηα κε ηηο αθπξψζεηο παξαγγειηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ ή ηηο ζπκθσλίεο 
πνπ έγηλαλ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν κε ηα λαππεγεία γηα κεηάζεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ παξάδνζεο πινίσλ απφ ηνπο 
θαηαζθεπαζηέο ηνπο. Σπλνιηθά, ην 2009, ζηελ ειιεληθή λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε παξέκεηλαλ 39 μέλεο θαη ειιεληθέο ηξάπεδεο. 
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