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TA Ποςειδϊνια 2004 ςθματοδοτοφν τθν ολοκλιρωςθ δυόμιςι επιτυχθμζνων ετϊν 
από τθν ίδρυςθ και λειτουργία τθσ FBB-First Business Bank S.A. μετά από τθν 
εξαγορά των επτά καταςτθμάτων τθσ Bank of Nova Scotia ςτθν Ελλάδα. 

Η FBB διακζτει μακρόχρονθ εμπειρία ςτθ ναυτιλιακι πίςτθ και κατζχει ςθμαντικι 
κζςθ μεταξφ των ελλθνικϊν τραπεηϊν, διατθρϊντασ ζνα ςθμαντικό χαρτοφυλάκιο 
πελατϊν μεςαίου και μεγάλου μεγζκουσ. ε πρόςφατθ ζρευνα τθσ Petrofin S.A. 
(Απρίλιοσ 2004) θ FBB κατετάγθ 5θ ανάμεςα ςε 14 ελλθνικζσ τράπεηεσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθ Ναυτιλία όςον αφορά ςτισ ςυνολικζσ εγκρικείςεσ 
χορθγιςεισ οι οποίεσ ανζρχονταν με το τζλοσ του 2003 ςτα 374,5 εκατ, δολάρια.  

Το γεγονόσ αυτό αποτελεί ςθμαντικι επιβράβευςθ των προςπακειϊν τθσ FBB να 
κακιερωκεί ςτθν αγορά και να γίνει απόλυτα αποδεκτι για τθν ταχφτθτα των 
αποφάςεων, τθν εξειδίκευςι τθσ ςτα κζματα τθσ ναυτιλίασ και τθν ευελιξίασ τθσ.  

Κατά τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ τισ τράπεηασ το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο 
αυξικθκε κατά 35% ενϊ θ ανάπτυξθ αυτι ςυνεχίςτθκε και ςτο 2003 με αφξθςθ του 
χαρτοφυλακίου κατά 24% ςε ςφγκριςθ με τισ ςυνολικζσ χορθγιςεισ του 2002 παρά 
τισ πολλζσ ζκτακτεσ προπλθρωμζσ δανείων φψουσ 95 εκατ. δολ. που ζλαβαν χϊρα 
κατά το 2003 λόγου ανόδου τθσ αγοράσ.  

Ταυτόχρονα θ αποδοτικότθτα τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Ναυτιλίασ, παρά 
τθν αφξθςθ των χορθγιςεων, δεν ςυνοδεφτθκε από ουςιαςτικι αλλαγι των 
κινδφνων.  

Η ποιότθτα των χορθγιςεων παρζμεινε ςε πολφ καλά επίπεδα. Η FBB χρθματοδοτεί 
όλουσ τουσ τφπουσ ποντοπόρων πλοίων. Μεγαλφτερθ ζμφαςθ δίνεται ςε πλοία που 
μποροφν να μεταπωλθκοφν εφκολα και μικρότερθ ςε πλοία που απαςχολοφνται 
ςτθν ακτοπλοΐα ι ςε πλοία με υψθλι εξειδίκευςθ. Ωςτόςο, ο παράγοντασ αυτόσ δεν 
είναι κακοριςτικόσ, αφοφ το ρίςκο τθσ δανειοδότθςθσ μπορεί να μετριάηεται 
ςθμαντικά από τθν αποδεκτι χρονοναφλωςθ του πλοίου ι τθν καλι εταιρικι 
υποςτιριξθ.  



Το πελατολόγιο των χορθγιςεων τθσ Τράπεηασ ςτθ Ναυτιλία (που 
υπερδιπλαςιάςτθκε τα δφο τελευταία χρόνια) περιλαμβάνει μεγάλουσ, αλλά και 
μεςαίου μεγζκουσ ναυτιλιακοφσ ομίλουσ. Η FBB, ωςτόςο, ζχει χρθματοδοτιςει 
επιλεκτικά και μικροφσ πλοιοκτιτεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι περίπου το 50% του 
χαρτοφυλακίου τθσ Τράπεηασ αποτελείται από δάνεια μεγαλφτερα των 10 εκατ. 
δολαρίων προσ μεγάλουσ ναυτιλιακοφσ ομίλουσ.  

Συνεχίηοντασ με ςυνζπεια και ςυνετι πολιτικι όςον αφορά ςτισ χορθγιςεισ ςτον 
τομζα τθσ ναυτιλίασ, θ FBB ενιςχφει τθν κζςθ τθσ και διευρφνει το χαρτοφυλάκιό 
τθσ ςφμφωνα πάντα με τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται 
ςτθν πορεία του τρζχοντοσ ζτουσ.  

Οςον αφορά ςτα ςτρατθγικά ςχζδια τθσ FBB κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ είναι να 
αναδειχκεί ςε μία ςφγχρονθ, δυναμικι και αποδοτικι τράπεηα ςτθν Ελλάδα, 
προςφζροντασ υπθρεςίεσ προσ ιδιϊτεσ και επιχειριςεισ που χαρακτθρίηονται από 
υψθλι ποιότθτα, ευελιξία, ταχφτθτα εξυπθρζτθςθσ και πολφ ανταγωνιςτικι 
τιμολόγθςθ. Για να πετφχει το ςτόχο τθσ και να αποςπάςει μερίδιο αγοράσ ςε ζνα 
πολφ ανταγωνιςτικό περιβάλλον, θ Τράπεηα διαφοροποιείται από τον ανταγωνιςμό 
ςτα ακόλουκα ςθμεία:  

- Υψθλότερθσ ποιότθτασ προςωπικό και καλφτερθ εξυπθρζτθςθ 

- Καλφτερθ γνϊςθ των ιδιαιτεροτιτων και αναγκϊν του κάκε πελάτθ  

- Σφγχρονα και καινοτόμα προϊόντα και ανταγωνιςτικι τιμολόγθςθ 

- Σωςτι διαχείριςθ του κόςτουσ 

Προκειμζνου να εφαρμόςει τθ ςτρατθγικι τθσ, θ FBB ςχεδιάηει τθν προςεκτικι 
επζκταςθ του δικτφου τθσ με τθ δθμιουργία τεςςάρων νζων καταςτθμάτων μζςα 
ςτο 2004 ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ τθσ Ακινασ. Ακόμα, ςχεδιάηονται νζα προϊόντα 
και υπθρεςίεσ προσ ιδιϊτεσ και επιχειριςεισ και ολοκλθρϊνεται θ δθμιουργία 
εναλλακτικϊν δικτφων, όπωσ το internet banking.  

Ήδθ θ τράπεηα διακζτει ςτουσ εταιρικοφσ τθσ πελάτεσ υπθρεςίεσ μιςκοδοςίασ 
προςωπικοφ με πολφ καλοφσ όρουσ, ενϊ ςτουσ ιδιϊτεσ πελάτεσ διακζτει 
κατακετικά προϊόντα και ςτεγαςτικά δάνεια με ιδιαίτερα ελκυςτικά επιτόκια. 
Σφντομα θ τράπεηα κα διακζτει και προςωπικά δάνεια, διευρφνοντασ ζτςι το εφροσ 
των προϊόντων τθσ. Σθμειϊνεται ότι θ τράπεηα ζχει ςυνάψει ςυμφωνία με τθν 
Αγροτικι Τράπεηα, ςφμφωνα με τθν οποία οι πελάτεσ τθσ FBB μποροφν να 
χρθςιμοποιοφν τα 570 ΑΤΜ τθσ Αγροτικισ Τράπεηασ ςε όλθ τθν Ελλάδα χωρίσ 
χρζωςθ. 

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, διευκυντισ Διεφκυνςθσ Ναυτιλίασ FBB  

Από Ναυτεμπορική 
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