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Οι Κινέζοι ρίχνουν άγκυρα στην Ακτθ Μιαοφλη 

 

«Φιεξη» εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηελ ειιεληθή λαπηηιία θαη ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ηεο Κίλαο. 
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Σα πξώηα «ρεηξνπηαζηά» δείγκαηα θάλεθαλ ηελ πεξζηλή ρξνληά, θαηά ηελ νπνία έθηαζαλ, γηα πξώηε θνξά, ζηελ 

Αθηή Μηανύιε ηξαπεδηθά θεθάιαηα από ηελ Κίλα. Από ηα ζηνηρεία ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηεο Petrofin Research, 

πξνθύπηεη όηη νη δύν ηξάπεδεο από ηελ Κίλα πνπ εηζήιζαλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ειιεληθώλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ 

είλαη ε KEXIM θαη ε China Import-Export. 

Μάιηζηα, όια δείρλνπλ όηη ηα θηλέδηθα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα κπαίλνπλ δπλακηθά ζην 

παηρλίδη ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο λαπηηιίαο, εθκεηαιιεπόκελεο κάιηζηα ηε δηζηαθηηθόηεηα ησλ επξσπατθώλ θαη 

ακεξηθαληθώλ ηξαπεδώλ λα ζπλερίζνπλ απηή ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο λαπηηιίαο. 

Ερευνα  

Οπσο απνηππώλεηαη ζηελ εηήζηα έξεπλα ηεο Petrofin Research, πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο, ηα 

δάλεηα ειιεληθώλ θαη μέλσλ ηξαπεδώλ πξνο ηελ ειιεληθή λαπηηιία κεηώζεθαλ ην 2009 ζηα 67 δηζεθαηνκκύξηα 

δνιάξηα, θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 8,48% ζε ζρέζε κε ηα ραξηνθπιάθηα ηνπ 2008. 

Από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνθύπηεη αθόκα όηη ηα εθηακηεπκέλα δάλεηα αλήιζαλ ζε 54,607 δηζ. δνιάξηα θαη 

θαηέγξαςαλ αύμεζε θαηά 1,93% ζε ζρέζε κε ην 2008. Αληίζεηα, κεγάιε κείσζε θαηά 36,84% θαηέγξαςαλ ηα 

ζπκθσλεκέλα αιιά κε εθηακηεπκέλα δάλεηα, ηα νπνία αλήιζαλ ζε 19,563 δηζ. δνιάξηα. 

Οη κειεηεηέο ηεο Petrofin ζπλδένπλ άκεζα ηα κε εθηακηεπκέλα δάλεηα κε ηηο αθπξώζεηο παξαγγειηώλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ πινίσλ ή ζηηο ζπκθσλίεο πνπ έγηλαλ ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν κε ηα λαππεγεία γηα κεηάζεζε ησλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ παξάδνζεο πινίσλ από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο.  

ην ζύλνιν ησλ 67 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 24,08%, πνπ αληηζηνηρεί ζε 16,74 δηζ. δνιάξηα, πξνέξρεηαη από 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο, ζεκεησηένλ, αύμεζαλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα, ζεκαληηθά ηα δάλεηά ηνπο πξνο ηε 

λαπηηιία, αλ θαη ην 2009 κείσζαλ θαηά 4,74% ηα ραξηνθπιάθηά ηνπο. Tα πξσηία δηαηεξεί, όπσο θαη ην 2008, ε 

Εζληθή κε ραξηνθπιάθην 3,21 δηζ. δνιάξηα. 

Η ζεκαληηθόηεξε αλαηξνπή ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο αθνξά ηελ Σξάπεδα Πεηξαηώο, ε νπνία ην 2007 κε ραξηνθπιάθην 

3,376 δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα θαηείρε ηελ 5ε ζέζε ζηε ιίζηα ησλ 10 κεγαιύηεξσλ ηξαπεδώλ ζηνλ δαλεηζκό ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο θαη ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα βξίζθεηαη έμσ από ηελ πξώηε δεθάδα. Αληίζεηα, ε Εκπνξηθή 

Σξάπεδα εηζήιζε ζηελ 10άδα θαη πιένλ θαηέρεη ηελ 7ε ζέζε. 
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