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Σε παξαγγειίεο 35 λεόηεπθηωλ πινίωλ, 16 θνξηεγώλ, 17 δεμακελνπινίωλ θαη δπν επηβαηεγώλ πξνρώξεζαλ νη Ειιελεο εθνπιηζηέο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 παξά ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ηε ζεκαληηθή κείωζε ηωλ ρξεκαηνδνηήζεωλ πξνο ηε λαπηηιία 
από ηελ πιεπξά κεγάιωλ ηξαπεδώλ. 

Σην κεηαμύ, πεξηζζόηεξα από 3,16 δηζ. δνιάξηα επέλδπζαλ εληόο ηνπ 2009 νη Ειιελεο εθνπιηζηέο γηα ηελ απόθηεζε 164 
κεηαρεηξηζκέλωλ πινίωλ, ελώ ζηε δεύηεξε ζέζε έξρνληαη νη Κηλέδνη νη νπνίνη αλ θαη επέλδπζαλ ιηγόηεξα ρξήκαηα, 2,79 δηζ., αγόξαζαλ 
πεξηζζόηεξα κεηαρεηξηζκέλα πινία θζάλνληαο ζηα 204. Αθνινπζνύλ νη Ννξβεγνί θαη νη Τνύξθνη εθνπιηζηέο κε αγνξέο πινίωλ 
δηαθόξωλ ηύπωλ ζπλνιηθήο αμίαο 650 θαη 520 εθαη. αληηζηνίρωο. 

Σύκθωλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ λαπινκεζηηηθνύ νίθνπ Clarksons, νη πην δξαζηήξηνη Ειιελεο εθνπιηζηέο ζηηο παξαγγειίεο λεόηεπθηωλ γηα 
ην 2009 αλαδείρζεθαλ ν όκηινο Τζάθνπ, ε Capital Ship Management ηνπ Επάγγεινπ Μαξηλάθε θαη ε Centrofin ηνπ θ. Δεκήηξε 
Πξνθνπίνπ. Εηδηθόηεξα, ν όκηινο Τζάθνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 παξήγγεηιε 4 δεμακελόπινηα, εθ ηωλ νπνίωλ 2 suezmax θαη 2 
aframax ζηα λαππεγεία Sung dong, ελώ ε Capital Ship Management 5 θνξηεγά handysize ζηα λαππεγεία Tong yung. Σε παξαγγειίεο 
αθνινπζεί ε Centrofin Management, ζπκθεξόληωλ Δ. Πξνθνπίνπ, πνπ παξήγγεηιε 3 suezmax 159.000 dwt ζηε Samsung. Τειεπηαία 
θαηαγεγξακκέλε παξαγγειία είλαη απηή ηεο Safe Bulkers, ζπκθεξόληωλ Πόιπ Χαηδεηωάλλνπ, γηα δύν θνξηεγά πινία, ρωξεηηθόηεηαο 
95.000 dwt ζηα ηαπωληθά λαππεγεία ηεο Imabari. Επίζεο, δύν επηβαηεγά πινία παξήγγεηιε ζηελ Daewoo ε Attica Group, 
ζπκθεξόληωλ MIG. Ο αξηζκόο ηωλ ππό λαππήγεζε ειιελόθηεηωλ πινίωλ ζηα ηέιε ηνπ 2009 αλεξρόηαλ ζηα 866 πινία δηαθόξωλ 
ηύπωλ, ζπλνιηθήο ρωξεηηθόηεηαο 76,6 εθαη. dwt. Σύκθωλα κε ηα ζηνηρεία ηωλ Clarksons, ην 2008 είραλ γίλεη 204 παξαγγειίεο λέωλ 
πινίωλ. Τν 2007 είραλ γίλεη 594 λεόηεπθηωλ θαη ην 2006 έγηλαλ 39 παξαγγειίεο. 

Τέινο, ζύκθωλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο Petrofin Bank Research, ην 2009 ζε δηεζλέο επίπεδν ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο λαπηηιίαο από ηηο 
ηξάπεδεο έθζαζε ζηα 410 δηζ. δνιάξηα, κεηωκέλε θαηά 50 δηζ. ζε ζρέζε κε ην 2008 πνπ άγγημε ηα 450 δηζ. Τν 9κελν ηνπ 2009 ν όγθνο 
ηωλ παγθόζκηωλ θνηλνπξαθηηθώλ λαπηηιηαθώλ δαλείωλ έθζαζε ηα 25,6 δηζ. έλαληη 72,2 δηζ. ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008. 
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