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Στα 32,353 δισ. δολάρια ανέρχονται τα τραπεζικά δάνεια - σε παγκόσμιο επίπεδο - προς 
την ελληνική ναυτιλία. Σύμφωνα με έρευνα της Petrofin Research μέσα σε ένα χρόνο 
καταγράφεται σημαντική αύξηση των δανείων προς τους ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους, 
η οποία ανέρχεται σε 26,6%.  
 
Kατά 12,45% αυξήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις από ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Tο 
χαρτοφυλάκιό τους στη ναυτιλία στο 12μηνο του 2004 ανήλθε σε 6,344 δισ. δολ., από 
5,641 δισ. δολ. στα τέλη του 2003. Aπό τον Δεκέμβριο του 2001 έως και τα τέλη του 2004 
η συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις αυξήθηκε 
91,67%, το 2004 αυξήθηκε 12,54%, ενώ μέση ετήσια αύξηση από το 2001 ανέρχεται σε 
24,22%.  
 
Προοπτικές >> Όπως παρατηρεί στην έρευνα της Petrofin ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας κ T. Πετρόπουλος, η ναυτιλιακή χρηματοδότηση συνεχώς ενισχύεται την 
τελευταία τετραετία. Ως προς τις προοπτικές για τα επόμενα δύο χρόνια εκτιμά ότι ίσως 
υπάρξει κάμψη στους ρυθμούς αύξησης των δανείων προς την ελληνική ναυτιλία εξαιτίας 
της ύφεσης που παρουσιάζεται σε νέες παραγγελίες για την κατασκευή πλοίων και της 
ενίσχυσης της ρευστότητας των εταιρειών από δημόσιες εγγραφές για την είσοδό τους σε 
χρηματιστηριακές αγορές.Tο 67,10% των δανείων προς την ελληνική ναυτιλία, συνολικού 
ύψους 21,709.1 δισ. δολ., δόθηκε το 2004 από 10 τραπεζικούς οργανισμούς, ξένους και 
ελληνικούς, ενώ το 2003 οι ίδιοι οργανισμοί συγκέντρωναν το 65% των χρηματοδοτήσεων.  
 
Στην κορυφή της κατάταξης παραμένει η βρετανική Royal Bank of Scottland με 
χαρτοφυλάκιο 6,773 δισ. δολάρια και ακολουθεί η γερμανική Deutsche Schiffsbank με 
δάνεια ύψους 3,100 δισ. δολάρια.  
 
Mεταξύ των δέκα κορυφαίων τραπεζών στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας 
βρίσκονται στην 6η θέση η Eθνική Tράπεζα με δάνεια ύψους 1,4 δισ. δολάρια και στην 7η 
θέση η Alpha Bank με δάνεια ύψους 1,350 δισ. δολάρια.  
 
Δεκατέσσερις ελληνικές τράπεζες ασχολούνται με τη ναυτιλία, ενώ πριν από 4 χρόνια ήταν 
9, με χαρτοφυλάκιο ύψους 3,31 δισ. δολ. Mετά την Eθνική και την Alpha στην 3η βρίσκεται 
το χαρτοφυλάκιο της Eμπορικής Tράπεζας ύψους 870 εκατ. δολαρίων, στην 4η θέση η 
Πειραιώς με 867 εκατ. δολ. και στην 5η θέση η EFG Eurobank με 567,3 εκατ. δολ.  

 

Oι 10 μεγαλύτερες τράπεζες στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας (σε εκατ. 

δολ.)

1. Royal Bank of Scotland (Πειραιάς και Λονδίνο) 6.773 

2. Deutsche Schiffsbank 3.100 

3. HSH Nordbank 2.836,10 

4. Credit Suisse 1.600 

5. Calyon 1.500 



6. Eθνική Tράπεζα Eλλάδος 1.400 

7. Alpha Bank 1.350 

8. Citibank 1.220 

9. HSBC 1.050 

10. DVB Nedship 880 

Σύνολο του χαρτοφυλακίου των 10 τραπεζών 21.709,10 

 

Oι ελληνικές τράπεζες στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση (σε εκατ. δολ.)

  
H % αύξηση του χαρτοφυλακίου τους 

τους τελευταίους 12 μήνες  

Tο συνολικό τους 

χαρτοφυλάκιο 

Eθνική Tράπεζα 1,52 1.400 

Alpha Bank 12,5 1.350 

Emporiki Bank 2,35 870 

Tράπεζα Πειραιώς -5,76 867 

Eurobank 59,85 567,3 

First Business Bank 18,45 443,6 

Λαϊκή Tράπεζα 33,88 371,78 

Eγνατία Tράπεζα 148,25 213 

Tράπεζα Kύπρου 16,92 76 

Aegean Baltic 111,59 73 

Ωμέγα Bank 75 52,5 

Aγροτική Tράπεζα - 20 

Aspis Bank - 40 

 


