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Προσπάθειες μείωσης της έκθεσης RBS στην αγορά ναυτιλιακών δανείων 

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα Reuters, η βρετανική τράπεζα, Royal Bank of Scotland 

(RBS), επιδιώκει να περιορίσει σταδιακά και να απεμπλακεί από την αγορά χρηματοδοτικών 

πιστώσεων στο ναυτιλιακό τομέα, καθώς η επιδεινούμενη πτώση στη αγορά μεταφοράς φορτίων 

δεν επέτρεψε την πώληση του χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών πιστώσεων.  

Σύμφωνα με πηγές από το χώρο της ναυτιλίας, τις οποίες επικαλείται το Reuters, η RBS 

προσπαθεί για τουλάχιστον ένα έτος να πουλήσει τα χορηγηθέντα δάνεια προς ελληνικές 

εφοπλιστικές εταιρείες, αξίας £2,3 δισ.,  με τη Credit Suisse και την China Merchants Bank να 

υπαναχωρούν από το αρχικό ενδιαφέρον, λόγω αφενός της ψήφου αποχώρησης του Ην. 

Βασιλείου από την ΕΕ και αφετέρου της κατάστασης που επικρατεί στη συγκεκριμένη αγορά.  

Παράλληλα, εφοπλιστικές πηγές αναφέρουν συζητήσεις για την αγορά του εν λόγω 

χαρτοφυλακίου, κατά τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ του ιαπωνικού επενδυτικού ομίλου Orix 

Corp, με την υποστήριξη της επίσης ιαπωνικής Sumitomo Mitsui Banking Corp και της 

γερμανικής Berenberg Bank, και της RBS. Κύκλοι της RBS εμφανίζουν την τράπεζα ιδιαίτερα 

διστακτική για πώληση των δανείων στις προσφερόμενες τιμές, καθώς εκτιμάται πως μία 

ελεγχόμενη αποκλιμάκωση, κατά τα επόμενα έτη, θα ήταν προτιμότερη για τους μετόχους από 

την πώληση των δανείων σε χαμηλές τιμές και επακόλουθη καταγραφή ζημιών. 

H συνολική έκθεση της RBS σε δάνεια προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις ανήλθε στα τέλη 

Ιουνίου σε £6,7 δισ., εκ των οποίων σχεδόν 6 δισ. λίρες έχουν περάσει στη διαχείριση της Capital 

Resolution Group,  θυγατρικής που ενεργεί ως διαχειριστικός βραχίονας της RBS για τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια (bad bank).   

Η RBS αποτελούσε κορυφαία πηγή ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων, με βασικό 

δανειολήπτη την ελληνική ναυτιλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποτε απασχολούσε 40 άτομα 

στο τμήμα χορηγήσεων δανείων προς ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ενώ πλέον, μετά και τις 

σχεδιαζόμενες περικοπές, θα απασχολούνται μόλις 10 άτομα για το σύνολο των χορηγήσεων προς 

τη ναυτιλία. 

              Η RBS βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης, η οποία περιλαμβάνει πωλήσεις 

στοιχείων ενεργητικού, αλλά και μειώσεις θέσεων απασχόλησης σε ένα επενδυτικό περιβάλλον 

όπου τα χαμηλά επιτόκια καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την εύρεση κερδοφόρων επενδύσεων. H 

τράπεζα, η οποία δεν παρουσιάζει κερδοφορία από το 2007, και διασώθηκε από τους βρετανούς 

φορολογούμενους το 2008, με το ύψος του προγράμματος διάσωσης να ανέρχεται στα £45 δισ., 

έχει προβεί τα τελευταία χρόνια σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων της, αξίας δισεκατομμυρίων 

λιρών πολλά εξ αυτών επί ζημία.  

 


