
Τα νέα μας

Greek Shipping Forum από την Capital Link 

3 Φεβρουαρίου 2010 

Η Capital Link διοργανώνει Ναυτιλιακό Συνέδριο με θέμα "Accessing Capital in Today's Markets & Positioning for the 
Rebound"  την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο Λήδρα Μάριοτ. Μερικά από τα θέματα που θα τεθούν 
είναι: 
- η τρέχουσα επιβράδυνση στη ναυτιλία είναι διαφορετική από αντίστοιχες του παρελθόντος; 
- σε ποιες κινήσεις θα πρέπει να προβούν οι πλοιοκτήτες για να επωφεληθούν από την ρευστότητα της αγοράς και ποια θα 
πρέπει να είναι τα μελλοντικά τους  βήματα; 
- οι νεοι περιορισμοί των τραπεζών στη δανειοδότηση απειλούν άραγε με εξαφάνιση τον μικρό πλοιοκτήτη; 
- ποιοι είναι οι διάφοροι μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πλοικτήτες για να ανταποκριθούν στις 
χρηματοδοτικές τους ανάγκες; 

Χαιρετισμό θα απευθύνει η κα. Λούκα Κατσέλη, Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και βασικός 
ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής Κώστας Γραμμένος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου. 

Αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να δείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: 
http://www.capitallinkforum.com/shipping/2010athens/main.html.  
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Featured Companies
 
MASSON MARINE 
Masson Marine, formely ZF Masson and SEE 
Renk, provide a complete range of marine 
gearboxes and controlable pitch propellers, 
from 1000 to 5000 HP. 
    France 
................................................. 
 
Global Maritime Inc. 
Global Maritime is a marine, offshore and 
engineering consultancy company. Our 
professional staff of engineers & Master 
mariners offer specialist maritime expertise to 
oil and gas, legal, shipping, insurance and 
ports and harbors clients worldwide. 
    USA Texas 
................................................. 
 
ShipShape International Limited 
The ShipShape Management Team comprises 
in total 125 years experience covering every 
discipline required to run a successful cruise 
or ferry business from sales and marketing to 
operations. 
    United Kingdom 
................................................. 
 
MARPOL Training Institute, Inc. 
We provide superior DNV certified computer-
based training systems and consulting 
covering MARPOL Regulations, Waste 
Management Best Practices and the US EPA 
NPDES Regulations. 
    USA California 
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Capital Link Greece Shipping Forum
 

Athens Ledra Marriott Hotel, Athens, Greece 

The  2009  Greek  Shipping  Forum  in  Athens  debates  the  current  trends  in  the  shipping,  financial  and  capital  markets  and 
focuses on the latest capital raising methods and various alternative  funding options in a tight credit market for public and 
private ship owners. Also, how to manage risk in today's global and highly volatile market environment.  
 
The Forum will also evaluate new and emerging business models by the Greek Shipowning community in response to asset 
value reductions and volatility in the global shipping markets.  
 
Greek ship owners are a major force in global shipping operating more than 20% of  the global fleet. Throughout the many 
historical downturns, Greek ship owners have been able  to manage and survive weak freight markets  long enough  to  turn 
losses into profits when markets  improved. This could be the reason why the shipping and investor community continue to 
look at the behavior of Greek ship owners during peaks and troughs as they have been able to prove the art of success in one 
of the most difficult to predict professions in the world.  
 
Taking a hard look at new global investment strategies and risk, the Capital Link Shipping Forum is designed as an interactive 
informational and networking forum for addressing a  range of current opportunities and challenges specific  to  the shipping 
community but relevant to all global financiers and investors. 

Capital Link, Vincent Tricoli  
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Συνέδριο για την χρηματοδότηση από την Capital Link 

Submitted by admin on Thu, 11/02/2010 - 20:36. ΑΤΖΕΝΤΑ  

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων ναυτιλιακών συνεδρίων σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η 
Capital Link διοργανώνει Ναυτιλιακό Συνέδριο και στην Ελλάδα με θέμα : «Πρόσβαση σε 
Κεφάλαια Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 
Φεβρουαρίου, 2010 στο Athens Ledra Marriott Hotel, στη Λ. Συγγρού 115. Το Συνέδριο έχει 
προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9.15π.μ. και να ολοκληρωθεί γύρω στις 5.45μ.μ. Στόχος 
του Συνεδρίου είναι να συζητηθούν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των 
κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών αγορών, και θα επικεντρωθεί στις διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις για την άντληση κεφαλαίων τόσο από ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε 
κάποιο χρηματιστήριο, όσο και από αυτές που παραμένουν ιδιωτικές.  

Επίσης, στο Συνέδριο θα αναφερθούν και αναλυθούν τρόποι για τη διαχείριση των κινδύνων 
και του ρίσκου στο σημερινό εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Θα γινει επίσης 
αναφορά στις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, στο διεθνές εμπόριο και στην ενέργεια. Θα 
αξιολογηθούν νέα και αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα Ελληνικών πλοιοκτητριών 
εταιρειών που απαντούν στην αστάθεια και στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η σημερινή 
παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά.  

Η κρίση τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και κατ’επέκταση στο διεθνές εμπόριο και στη 
ναυτιλία προήλθε από τον τραπεζικό χώρο. Σήμερα, υπάρχουν δειλά σημάδια ανάκαμψης σε 
διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει σημαντική αστάθεια και αβεβαιότητα. Η πρόσβαση 
σε κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης ή περαιτέρω ανάπτυξης για κάθε δραστηριότητα, ιδιαίτερα 
δε για την ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι ναυτιλιακές εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερο 
κρίσιμο σημείο σήμερα. Οι τράπεζες, παρά την βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν 
επιλύσει τα προβλήματά τους, και γενικώς υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και 
κατ’ επέκταση και για την ναυτιλία, που όμως έχει σημαντική ανάγκη κεφαλαίων. Παρ΄όλη τη 
στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες στη ναυτιλιακή 
αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδειδειγμένα την ικανότητα 
άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους 
δομή και παράλληλα έχοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη.  

Το Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα αναμένεται να συγκεντρώσει την 
αφρόκρεμα του ναυτιλιακού και χρηματοοικονομικού χώρου, με συμμετοχή των 
σημαντικότερων εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Δίνει την ευκαιρία ανταλλαγής 
απόψεων μεταξύ Ελλήνων πλοιοκτητών, εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών καθώς και 
άλλων παραγόντων της αγοράς πάνω σε ενα μεγάλο εύρος ευκαιριών και προκλήσεων που 
αφορούν ειδικά τη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και τους χρηματοδότες και επενδυτές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, 
διαχειριζόμενοι περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου στόλου. Παρά τον κυκλικό 
χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σε 
αδύναμες αγορές και να μετατρέψουν τις απώλειες σε κέρδη όταν οι αγορές βελτιώθηκαν. Η 
διεθνής ναυτιλία και η επενδυτική κοινότητα συνεχίζουν να παρακολουθούν τους χειρισμούς 
των Ελλήνων πλοιοκτητών κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και υφέσεως δεδομένου ότι οι 
Ελληνες πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει την επιτυχία τους σε ένα από τα πιο σημαντικά, δύσκολα 
και απρόβλεπτα επαγγέλματα του κόσμου. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.capitallinkforum.com/shipping/2010athens/main.html.  

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ 
Το Συνέδριο θα ανοίξει η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα 
Κατσέλη. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 
Κεντρικός Ομιλητής του Συνεδρίου είναι ο καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Pro-Vice 
Chancellor, City University, Λονδίνο ο οποίος θα μιλήσει κατά τη διάρκεια του γεύματος με 
θέμα «Παγκόσμια Ναυτιλία, Χρηματοδότηση και Κεφαλαιαγορές: Από τη Μία Δεκαετία στην 
Άλλη».  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα υπάρξουν παρουσιάσεις από τους ακόλουθους:  

· κ. Casper Burgering, ΑBN AMRO Economics, με θέμα την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές 
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πρώτων υλών καιο ενέρειας 
· κ. Χάρη Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank 
Nederland, , με θέμα «Το Νέο Πρότυπο στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση» 
· κ. Σωκράτη Λεπτό-Bourgi, Partner,Global Shipping& Ports Leader, PricewaterhouseCoopers, 
με θέμα «Ευκαιρίες και Προκλήσεις στη Σημερινή Αγορά» 
· Δρ. Anil Sharma, Global Marketing Systems Inc., Founder, President & CEO με θέμα «Η 
απόσυρση πλοίων στη σημερινή αγορά» 
· κ. Clay Mailand, Managing Partner, International Registries, and Founding Chairman της 
NAMEPA (Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Βόρειας Αμερικής) με θέμα 
«Προβλέποντας το Μέλλον: Ναυτιλία και Οικονομικές Αγορές» 
· κ. Loli Wu, Managing Director, Investment Banking Head of Americas Transportation & 
Infrastructure, Bank of America Merrill Lynch Securities, με θέμα «Άντληση Κεφαλαίων για τη 
Ναυτιλία Σήμερα: Επιλογές και Εναλλακτικές Λύσεις - μια Επισκόπηση της Αγοράς» 
· Axia Ventures Group, από τον κ. Roland Peters, Managing Director και τον κ. Δημήτριο 
Αθανασόπουλο, Managing Partner με θέμα «Άντληση Κεφαλαίων μέσω Private Equity» 
· κ. Michael Newell, Partner, Νorton Rose Group, με θέμα «Ναυτιλιακά Κεφάλαια - Τρέχουσες 
Ευκαιρίες και Υποδομές» 

PANELS ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
Θα υπάρχουν διάφορα panels συζητήσεων, ως ακολούθως: 
• «Τραπεζική Χρηματοδότηση» 
o Συντονιστής : ο κ. Γιώργος Καμπάνης, Senior Partner, Global Shipping Leader, Deloitte, 
Hadjipavloou, Sofianos & Cambanis 
o Συνομιλητές: oι κ. Χάρης Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, 
Fortis Bank Nederland, κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, General Manager of Corporate and 
Investment Banking, Natinal Bank of Greece 
• «Άντληση Κεφαλαίων στην Αγορά Μετοχών» το οποίο θα συντονίσε0 
o Συντονιστής : ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Partner, Assurance Leader, 
PricewaterhouseCoopers 
o Συνομιλητές: οι κ. Αντώνης Αργυρόπουλος, Managing Director, Investment Banking Group, 
Cantor Fitzgerald, κ. Χρήστος Μεγάλου, Managing Director, Investment Banking, Credit 
Suisse Securities (Europe), κ. William Kelly, Managing Director, Head of Equity Capital 
Markets, Knight Capital Markets, κ. Sunder Reddy, Vice President, Goldman Sachs 
• «Άντληση Κεφαλαίων στην Αγορά Ομολόγων» 
o Συντονιστής : ο κ. Stuart Gelfond, Partner, Fried, Frank Harris, Shriver & Jacobson LLP 
o Συνομιλητές: Citigroup, οι κ. Hamish Norton, Managing Director and Global Head of the 
Maritime Group, Jefferies , κ. Bruce Mc Donald, Managing Director, και Ηoulihan Lokey, 
Knight Capital Markets 
• «Άντληση Κεφαλαίων μέσω Εναλλακτικής Χρηματοδότησης» 
o Συνομιλητές: οι κ. Larry Glassberg, Maxim Group, κ. Neil Martin, Business Development 
Manager, Fortis Bank (Nederland) 
• «Η αντιμετώπιση της Ναυτιλίας από τους Επενδυτές Σήμερα» 
o Συντονιστής : ο κ. Harry Wong, Managing Director, Head of Transportation Banking, Knight 
Capital Partners, Director/Trustee of the Glenmede Funds 
o Συνομιλητές: οι κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc., κ. Marc Minikes, Research 
Analyst, Shipping Portfolio, Kayne Anderson Capital Advisors 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Capital Link, εταρία συμβούλων Επενδυτικής 
Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη, που μεταξύ άλλων 
εξειδικεύεται στο χώρο της ναυτιλίας, συνεργαζόμενη με την πλειονότητα των ναυτιλιακών 
εταιριών εισηγμένων στα Χρηματιστήρια της Ευρώπης και Αμερικής.  

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το Συνέδριο είναι μόνο με πρόσκληση, οι θέσεις είναι 
περιορισμένες και απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή εκ των προτέρων με επιβεβαίωση από την 
Capital Link. 

MEDIA PARTNERS 
Οι Media Partners του Συνεδρίου είναι οι εξής από την Ελλάδα και το εξωτερικό : Business 
File, Digital Ship, Economic Outlook, Elnavi, Fairplay, Καθημερινή, Lloyd’s List, The Maritime 
Executive, Maritime Global Net, Ναυς, Ναυτικά Χρονικά, Οικονομική Επιθεώρηση, SBC TV 
Channel, Ship2shore, TradeWinds, Wall Street Greek, Worldoils.  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ CAPITAL LINK 
• Κύριος Χορηγός: Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. 
• Χρυσός Χορηγός: Knight Capital Group 
• Αργυρός Χορηγός: PricewaterhouseCoopers, Marshall Islands Registry 
• Χάλκινος Χορηγός: Deloitte  

ΧΟΡΗΓΟΙ 
Axia Ventures Group, Bank of America Merrill Lynch, Citi Private Bank, Cantor Fitzgerald, 
Credit Suisse, Fried Frank, Germanischer Lloyd AG, Goldman Sachs, GMS, Jefferies, Marfin 
Egnatia Bank, Maxim Group, Norton Rose.  

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
• Χορηγός Πρωινού: Hellenic Petroleum 
• Χορηγός Γεύματος: Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation και Prime Marine 
Corporation 
• Χορηγός Δεξίωσης: Tsakos Energy Navigation  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ 
• Antares Shipmanagement S.A. 
• N. Cotzias Shipping Consultants 
• Golden Destiny S.A. 

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Όλο το υλικό του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Capital Link, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.capitallinkforum.com/shipping/2010athens/main.html  

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK 
Η Capital Link είναι μία εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες Επενδυτικών Σχέσεων και 
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Επενδυτικής Επικοινωνίας (Investor Relations and Financial Communications) με στρατηγική 
εστίαση, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλία. Η Capital Link είναι ο ηγέτης προσφοράς υπηρεσιών 
Επενδυτικών Σχέσεων, Επενδυτικής Επικοινωνίας και προβολής στα ΜΜΕ στον κλάδο της 
ναυτιλίας και συνεργάζεται με την πλειοψηφία των ναυτιλιακών εταιριών που είναι εισηγμένες 
σε χρηματιστήρια των Η.Π.Α. και της Ευρώπης. Τα κεντρικά γραφεία της Capital Link είναι στη 
Νέα Υόρκη, με γραφεία στο Λονδίνο και την Αθήνα. 

Η Capital Link έχει αναπτύξει μία σειρά από δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προβολή 
της ναυτιλίας στο διεθνές επενδυτικό κοινό, και που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

www.CapitalLinkShipping.com. Η Capital Link διατηρεί ένα δικτυακό κόμβο αφιερωμένο στην 
ναυτιλία και τις εισηγμένες εταιρίες. Σκοπός της είναι να ενισχύσει τη γνώση και κατανόηση 
των επενδυτών για τη ναυτιλία και τις εισηγμένες εταιρίες του κλάδου, και να διευκολύνει την 
αναμετάδοση πληροφοριών των εισηγμένων εταιριών στους συμμετέχοντες του κλάδου και 
στο επενδυτικό κοινό. Η ανωτέρω ηλεκτρονική σελίδα παρέχει πληροφορίες για τους 
μεγαλύτερους δείκτες της ναυτιλίας και του χρηματιστηρίου γενικότερα, καθώς επίσης και για 
όλες τις ναυτιλιακές μετοχές με δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ τους. Διαθέτει επίσης αναλύσεις 
και εκθέσεις σημαντικών ναυλομεσιτικών εταιριών του κλάδου, συνεντεύξεις στελεχών, 
αναλυτών και άλλων παραγόντων της αγοράς, καθώς και πληθώρα άλλων στοιχείων. 

Επενδυτικά Ναυτιλιακά Συνέδρια. Επίσης, η Capital Link οργανώνει μία σειρά από ετήσια 
ναυτιλιακά επενδυτικά συνέδρια στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Αθήνα, καθώς και μία σειρά από 
webinars (διαδικτυακά συνέδρια) που περιλαμβάνουν συζητήσεις αναλυτών, ανωτάτων 
στελεχών ναυτιλιακών εταιριών και άλλων παραγόντων του κλάδου. 

Ναυτιλιακοί Χρηματιστηρικοί Δείκτες, (Capital Link Maritime Indices). Μία πρωτοβουλία 
ορόσημο της Capital Link. Οι δείκτες αυτοί που καταρτίζονται από την Capital Link δίνουν τη 
δυνατότητα στους επενδυτές να παρακολουθήσουν την χρηματιστηριακή εξέλιξη όλων των 
εισηγμένων ναυτιλιακών μετοχών, την τάση ανά κλάδο και ανά μεμονωμένη μετοχή, και να 
τις συγκρίνουν μεταξύ τους ή και με άλλους χρηματιστηριακούς ή ναυτιλιακούς δείκτες. Οι 
τιμές των παραπάνω δεικτών υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.MaritimeIndices.com ή 
www.CapitalLinkShipping.com, ή στο Bloomberg στην σελίδα “CPLI.” Οι Δείκτες της Capital 
Link θα προσφέρονται σύντομα και μέσω της πλατφόρμας Reuters. 

Ατζέντα Μελλοντικών Επενδυτικών Συνεδρίων της Capital Link 
· ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Πέμπτη, 25 Μαρτίου: 4ο Ετήσιο “Invest in International Shipping” Forum 
· NEA YORKH – Τετάρτη, 28 Απριλίου, 2010: 9ο Annual «Closed-End Funds and Global ETFs» 
Forum 
· ΑΘΗΝΑ – Πέμπτη, 20 Μαίου 2010: Ετήσια Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων- Greek IR Awards 
· ΑΘΗΝΑ – Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010: Ποσειδώνια- Analyst & Investor Day. 
· ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010: 2ο Ετήσιο Συνέδριο Παραγώγων (Derivatives 
Forum) 
· ΛΟΝΔΙΝΟ – Πέμπτη, 12 Οκτώβριου 2010: – 3ο Ετήσιο “Invest in International Shipping” 
Forum 
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Όπως επισημαίνεται, η κρίση τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και κατ’επέκταση στο 
διεθνές εμπόριο και στη ναυτιλία προήλθε από τον τραπεζικό χώρο. Σήμερα, υπάρχουν δειλά 
σημάδια ανάκαμψης σε διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει σημαντική αστάθεια και 
αβεβαιότητα.  
 
Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης ή περαιτέρω ανάπτυξης για κάθε 
δραστηριότητα, ιδιαίτερα δε για την ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι ναυτιλιακές εταιρίες 
βρίσκονται σε ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο σήμερα. Οι τράπεζες, παρά την βελτίωση που 
παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα προβλήματά τους, και γενικώς υπάρχει στενότητα 
χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ επέκταση και για την ναυτιλία, που όμως έχει σημαντική 
ανάγκη κεφαλαίων.  
 
Παρ' όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες 
στη ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδειδειγμένα την 
ικανότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή 
τους δομή και παράλληλα έχοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη.  
 
Όπως επισημαίνεται, το Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα αναμένεται να 
συγκεντρώσει την αφρόκρεμα του ναυτιλιακού και χρηματοοικονομικού χώρου, με συμμετοχή 
των σημαντικότερων εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Δίνει την ευκαιρία ανταλλαγής 
απόψεων μεταξύ Ελλήνων πλοιοκτητών, εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών καθώς και 
άλλων παραγόντων της αγοράς πάνω σε ενα μεγάλο εύρος ευκαιριών και προκλήσεων που 
αφορούν ειδικά τη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και τους χρηματοδότες και επενδυτές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  
 
Τέλος, τονίζεται, ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική δύναμη στην 
παγκόσμια ναυτιλία, διαχειριζόμενοι περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου στόλου. Παρά 
τον κυκλικό χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σε 
αδύναμες αγορές και να μετατρέψουν τις απώλειες σε κέρδη όταν οι αγορές βελτιώθηκαν. Η 
διεθνής ναυτιλία και η επενδυτική κοινότητα συνεχίζουν να παρακολουθούν τους χειρισμούς των 
Ελλήνων πλοιοκτητών κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και υφέσεως δεδομένου ότι οι Ελληνες 
πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει την επιτυχία τους σε ένα από τα πιο σημαντικά, δύσκολα και 
απρόβλεπτα επαγγέλματα του κόσμου.  
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Ναυτιλιακό συνέδριο της Capital Link στις 23/2
 

 
Δημοσιεύθηκε: 13:31 - 11/02/10 

 
Η Capital Link διοργανώνει Ναυτιλιακό Συνέδριο στην Ελλάδα με θέμα: «Πρόσβαση σε 
Κεφάλαια Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 
23 Φεβρουαρίου 2010 στο Athens Ledra Marriott Hotel. 

  
Το Συνέδριο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9.15π.μ. και να ολοκληρωθεί γύρω στις 
5.45μ.μ.  
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Συνέδριο θα ανοίξει η Υπουργός Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη, ενώ κεντρικός ομιλητής είναι ο 
καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Pro-Vice Chancellor, City University, Λονδίνο ο οποίος θα 
μιλήσει κατά τη διάρκεια του γεύματος με θέμα «Παγκόσμια Ναυτιλία, Χρηματοδότηση και 
Κεφαλαιαγορές: Από τη Μία Δεκαετία στην Άλλη».  
 
Στόχος του Συνεδρίου είναι να συζητηθούν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των 
κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών αγορών, και θα επικεντρωθεί στις διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις για την άντληση κεφαλαίων τόσο από ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε 
κάποιο χρηματιστήριο, όσο και από αυτές που παραμένουν ιδιωτικές.  
 
Επίσης, στο Συνέδριο θα αναφερθούν και αναλυθούν τρόποι για τη διαχείριση των 
κινδύνων και του ρίσκου στο σημερινό εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Θα γινει 
επίσης αναφορά στις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, στο διεθνές εμπόριο και στην ενέργεια. 
Θα αξιολογηθούν νέα και αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα Ελληνικών πλοιοκτητριών 
εταιρειών που απαντούν στην αστάθεια και στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η σημερινή 
παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. 
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Ναυτιλιακό συνέδριο της Capital Link στις 
23/2 
 
Δημοσιεύθηκε: 13:31 - 11/02/10

 

Η Capital Link διοργανώνει Ναυτιλιακό Συνέδριο στην Ελλάδα με θέμα: «Πρόσβαση σε 
Κεφάλαια Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 
23 Φεβρουαρίου 2010 στο Athens Ledra Marriott Hotel. 
  
Το Συνέδριο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9.15π.μ. και να ολοκληρωθεί 
γύρω στις 5.45μ.μ.  
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Συνέδριο θα ανοίξει η Υπουργός Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη, ενώ κεντρικός ομιλητής είναι ο 
καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Pro-Vice Chancellor, City University, Λονδίνο ο οποίος 
θα μιλήσει κατά τη διάρκεια του γεύματος με θέμα «Παγκόσμια Ναυτιλία, Χρηματοδότηση 
και Κεφαλαιαγορές: Από τη Μία Δεκαετία στην Άλλη».  
 
Στόχος του Συνεδρίου είναι να συζητηθούν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της 
ναυτιλίας, των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών αγορών, και θα επικεντρωθεί 
στις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την άντληση κεφαλαίων τόσο από ναυτιλιακές 
εταιρίες εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο, όσο και από αυτές που παραμένουν 
ιδιωτικές.  
 
Επίσης, στο Συνέδριο θα αναφερθούν και αναλυθούν τρόποι για τη διαχείριση των 
κινδύνων και του ρίσκου στο σημερινό εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Θα 
γινει επίσης αναφορά στις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, στο διεθνές εμπόριο και 
στην ενέργεια. Θα αξιολογηθούν νέα και αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα Ελληνικών 
πλοιοκτητριών εταιρειών που απαντούν στην αστάθεια και στις ευκαιρίες που παρουσιάζει 
η σημερινή παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά.  
 
Όπως επισημαίνεται, η κρίση τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και κατ’επέκταση 
στο διεθνές εμπόριο και στη ναυτιλία προήλθε από τον τραπεζικό χώρο. Σήμερα, 
υπάρχουν δειλά σημάδια ανάκαμψης σε διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει 
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σημαντική αστάθεια και αβεβαιότητα.  
 
Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης ή περαιτέρω ανάπτυξης για κάθε 
δραστηριότητα, ιδιαίτερα δε για την ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι ναυτιλιακές 
εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο σήμερα. Οι τράπεζες, παρά την 
βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα προβλήματά τους, και γενικώς 
υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ επέκταση και για την ναυτιλία, 
που όμως έχει σημαντική ανάγκη κεφαλαίων.  
 
Παρ' όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας από τους βασικούς 
παίκτες στη ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν 
αποδειδειγμένα την ικανότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, 
ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους δομή και παράλληλα έχοντας ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη.  
 
Όπως επισημαίνεται, το Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα αναμένεται να 
συγκεντρώσει την αφρόκρεμα του ναυτιλιακού και χρηματοοικονομικού χώρου, με 
συμμετοχή των σημαντικότερων εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Δίνει την 
ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Ελλήνων πλοιοκτητών, εμπορικών και 
επενδυτικών τραπεζών καθώς και άλλων παραγόντων της αγοράς πάνω σε ενα μεγάλο 
εύρος ευκαιριών και προκλήσεων που αφορούν ειδικά τη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και 
τους χρηματοδότες και επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο.  
 
Τέλος, τονίζεται, ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική δύναμη στην 
παγκόσμια ναυτιλία, διαχειριζόμενοι περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου στόλου. 
Παρά τον κυκλικό χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν καταφέρει να 
επιβιώσουν σε αδύναμες αγορές και να μετατρέψουν τις απώλειες σε κέρδη όταν οι 
αγορές βελτιώθηκαν. Η διεθνής ναυτιλία και η επενδυτική κοινότητα συνεχίζουν να 
παρακολουθούν τους χειρισμούς των Ελλήνων πλοιοκτητών κατά τη διάρκεια περιόδων 
αιχμής και υφέσεως δεδομένου ότι οι Ελληνες πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει την επιτυχία 
τους σε ένα από τα πιο σημαντικά, δύσκολα και απρόβλεπτα επαγγέλματα του κόσμου.  
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Συνέδριο για την χρηματοδότηση από την Capital Link 

Submitted by admin on Thu, 11/02/2010 - 20:36. ΑΤΖΕΝΤΑ  

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων ναυτιλιακών συνεδρίων σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η 
Capital Link διοργανώνει Ναυτιλιακό Συνέδριο και στην Ελλάδα με θέμα : «Πρόσβαση σε 
Κεφάλαια Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 
Φεβρουαρίου, 2010 στο Athens Ledra Marriott Hotel, στη Λ. Συγγρού 115. Το Συνέδριο έχει 
προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9.15π.μ. και να ολοκληρωθεί γύρω στις 5.45μ.μ. Στόχος 
του Συνεδρίου είναι να συζητηθούν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των 
κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών αγορών, και θα επικεντρωθεί στις διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις για την άντληση κεφαλαίων τόσο από ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε 
κάποιο χρηματιστήριο, όσο και από αυτές που παραμένουν ιδιωτικές.  

Επίσης, στο Συνέδριο θα αναφερθούν και αναλυθούν τρόποι για τη διαχείριση των κινδύνων 
και του ρίσκου στο σημερινό εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Θα γινει επίσης 
αναφορά στις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, στο διεθνές εμπόριο και στην ενέργεια. Θα 
αξιολογηθούν νέα και αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα Ελληνικών πλοιοκτητριών 
εταιρειών που απαντούν στην αστάθεια και στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η σημερινή 
παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά.  

Η κρίση τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και κατ’επέκταση στο διεθνές εμπόριο και στη 
ναυτιλία προήλθε από τον τραπεζικό χώρο. Σήμερα, υπάρχουν δειλά σημάδια ανάκαμψης σε 
διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει σημαντική αστάθεια και αβεβαιότητα. Η πρόσβαση 
σε κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης ή περαιτέρω ανάπτυξης για κάθε δραστηριότητα, ιδιαίτερα 
δε για την ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι ναυτιλιακές εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερο 
κρίσιμο σημείο σήμερα. Οι τράπεζες, παρά την βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν 
επιλύσει τα προβλήματά τους, και γενικώς υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και 
κατ’ επέκταση και για την ναυτιλία, που όμως έχει σημαντική ανάγκη κεφαλαίων. Παρ΄όλη τη 
στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες στη ναυτιλιακή 
αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδειδειγμένα την ικανότητα 
άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους 
δομή και παράλληλα έχοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη.  

Το Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα αναμένεται να συγκεντρώσει την 
αφρόκρεμα του ναυτιλιακού και χρηματοοικονομικού χώρου, με συμμετοχή των 
σημαντικότερων εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Δίνει την ευκαιρία ανταλλαγής 
απόψεων μεταξύ Ελλήνων πλοιοκτητών, εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών καθώς και 
άλλων παραγόντων της αγοράς πάνω σε ενα μεγάλο εύρος ευκαιριών και προκλήσεων που 
αφορούν ειδικά τη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και τους χρηματοδότες και επενδυτές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, 
διαχειριζόμενοι περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου στόλου. Παρά τον κυκλικό 
χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σε 
αδύναμες αγορές και να μετατρέψουν τις απώλειες σε κέρδη όταν οι αγορές βελτιώθηκαν. Η 
διεθνής ναυτιλία και η επενδυτική κοινότητα συνεχίζουν να παρακολουθούν τους χειρισμούς 
των Ελλήνων πλοιοκτητών κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και υφέσεως δεδομένου ότι οι 
Ελληνες πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει την επιτυχία τους σε ένα από τα πιο σημαντικά, δύσκολα 
και απρόβλεπτα επαγγέλματα του κόσμου. 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.capitallinkforum.com/shipping/2010athens/main.html.  

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ 
Το Συνέδριο θα ανοίξει η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα 
Κατσέλη. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 
Κεντρικός Ομιλητής του Συνεδρίου είναι ο καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Pro-Vice 
Chancellor, City University, Λονδίνο ο οποίος θα μιλήσει κατά τη διάρκεια του γεύματος με 
θέμα «Παγκόσμια Ναυτιλία, Χρηματοδότηση και Κεφαλαιαγορές: Από τη Μία Δεκαετία στην 
Άλλη».  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα υπάρξουν παρουσιάσεις από τους ακόλουθους:  

· κ. Casper Burgering, ΑBN AMRO Economics, με θέμα την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές 
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πρώτων υλών καιο ενέρειας 
· κ. Χάρη Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank 
Nederland, , με θέμα «Το Νέο Πρότυπο στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση» 
· κ. Σωκράτη Λεπτό-Bourgi, Partner,Global Shipping& Ports Leader, PricewaterhouseCoopers, 
με θέμα «Ευκαιρίες και Προκλήσεις στη Σημερινή Αγορά» 
· Δρ. Anil Sharma, Global Marketing Systems Inc., Founder, President & CEO με θέμα «Η 
απόσυρση πλοίων στη σημερινή αγορά» 
· κ. Clay Mailand, Managing Partner, International Registries, and Founding Chairman της 
NAMEPA (Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Βόρειας Αμερικής) με θέμα 
«Προβλέποντας το Μέλλον: Ναυτιλία και Οικονομικές Αγορές» 
· κ. Loli Wu, Managing Director, Investment Banking Head of Americas Transportation & 
Infrastructure, Bank of America Merrill Lynch Securities, με θέμα «Άντληση Κεφαλαίων για τη 
Ναυτιλία Σήμερα: Επιλογές και Εναλλακτικές Λύσεις - μια Επισκόπηση της Αγοράς» 
· Axia Ventures Group, από τον κ. Roland Peters, Managing Director και τον κ. Δημήτριο 
Αθανασόπουλο, Managing Partner με θέμα «Άντληση Κεφαλαίων μέσω Private Equity» 
· κ. Michael Newell, Partner, Νorton Rose Group, με θέμα «Ναυτιλιακά Κεφάλαια - Τρέχουσες 
Ευκαιρίες και Υποδομές» 

PANELS ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
Θα υπάρχουν διάφορα panels συζητήσεων, ως ακολούθως: 
• «Τραπεζική Χρηματοδότηση» 
o Συντονιστής : ο κ. Γιώργος Καμπάνης, Senior Partner, Global Shipping Leader, Deloitte, 
Hadjipavloou, Sofianos & Cambanis 
o Συνομιλητές: oι κ. Χάρης Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, 
Fortis Bank Nederland, κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, General Manager of Corporate and 
Investment Banking, Natinal Bank of Greece 
• «Άντληση Κεφαλαίων στην Αγορά Μετοχών» το οποίο θα συντονίσε0 
o Συντονιστής : ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Partner, Assurance Leader, 
PricewaterhouseCoopers 
o Συνομιλητές: οι κ. Αντώνης Αργυρόπουλος, Managing Director, Investment Banking Group, 
Cantor Fitzgerald, κ. Χρήστος Μεγάλου, Managing Director, Investment Banking, Credit 
Suisse Securities (Europe), κ. William Kelly, Managing Director, Head of Equity Capital 
Markets, Knight Capital Markets, κ. Sunder Reddy, Vice President, Goldman Sachs 
• «Άντληση Κεφαλαίων στην Αγορά Ομολόγων» 
o Συντονιστής : ο κ. Stuart Gelfond, Partner, Fried, Frank Harris, Shriver & Jacobson LLP 
o Συνομιλητές: Citigroup, οι κ. Hamish Norton, Managing Director and Global Head of the 
Maritime Group, Jefferies , κ. Bruce Mc Donald, Managing Director, και Ηoulihan Lokey, 
Knight Capital Markets 
• «Άντληση Κεφαλαίων μέσω Εναλλακτικής Χρηματοδότησης» 
o Συνομιλητές: οι κ. Larry Glassberg, Maxim Group, κ. Neil Martin, Business Development 
Manager, Fortis Bank (Nederland) 
• «Η αντιμετώπιση της Ναυτιλίας από τους Επενδυτές Σήμερα» 
o Συντονιστής : ο κ. Harry Wong, Managing Director, Head of Transportation Banking, Knight 
Capital Partners, Director/Trustee of the Glenmede Funds 
o Συνομιλητές: οι κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc., κ. Marc Minikes, Research 
Analyst, Shipping Portfolio, Kayne Anderson Capital Advisors 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Capital Link, εταρία συμβούλων Επενδυτικής 
Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη, που μεταξύ άλλων 
εξειδικεύεται στο χώρο της ναυτιλίας, συνεργαζόμενη με την πλειονότητα των ναυτιλιακών 
εταιριών εισηγμένων στα Χρηματιστήρια της Ευρώπης και Αμερικής.  

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το Συνέδριο είναι μόνο με πρόσκληση, οι θέσεις είναι 
περιορισμένες και απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή εκ των προτέρων με επιβεβαίωση από την 
Capital Link. 

MEDIA PARTNERS 
Οι Media Partners του Συνεδρίου είναι οι εξής από την Ελλάδα και το εξωτερικό : Business 
File, Digital Ship, Economic Outlook, Elnavi, Fairplay, Καθημερινή, Lloyd’s List, The Maritime 
Executive, Maritime Global Net, Ναυς, Ναυτικά Χρονικά, Οικονομική Επιθεώρηση, SBC TV 
Channel, Ship2shore, TradeWinds, Wall Street Greek, Worldoils.  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ CAPITAL LINK 
• Κύριος Χορηγός: Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. 
• Χρυσός Χορηγός: Knight Capital Group 
• Αργυρός Χορηγός: PricewaterhouseCoopers, Marshall Islands Registry 
• Χάλκινος Χορηγός: Deloitte  

ΧΟΡΗΓΟΙ 
Axia Ventures Group, Bank of America Merrill Lynch, Citi Private Bank, Cantor Fitzgerald, 
Credit Suisse, Fried Frank, Germanischer Lloyd AG, Goldman Sachs, GMS, Jefferies, Marfin 
Egnatia Bank, Maxim Group, Norton Rose.  

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
• Χορηγός Πρωινού: Hellenic Petroleum 
• Χορηγός Γεύματος: Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation και Prime Marine 
Corporation 
• Χορηγός Δεξίωσης: Tsakos Energy Navigation  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ 
• Antares Shipmanagement S.A. 
• N. Cotzias Shipping Consultants 
• Golden Destiny S.A. 

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Όλο το υλικό του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Capital Link, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.capitallinkforum.com/shipping/2010athens/main.html  

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK 
Η Capital Link είναι μία εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες Επενδυτικών Σχέσεων και 
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Επενδυτικής Επικοινωνίας (Investor Relations and Financial Communications) με στρατηγική 
εστίαση, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλία. Η Capital Link είναι ο ηγέτης προσφοράς υπηρεσιών 
Επενδυτικών Σχέσεων, Επενδυτικής Επικοινωνίας και προβολής στα ΜΜΕ στον κλάδο της 
ναυτιλίας και συνεργάζεται με την πλειοψηφία των ναυτιλιακών εταιριών που είναι εισηγμένες 
σε χρηματιστήρια των Η.Π.Α. και της Ευρώπης. Τα κεντρικά γραφεία της Capital Link είναι στη 
Νέα Υόρκη, με γραφεία στο Λονδίνο και την Αθήνα. 

Η Capital Link έχει αναπτύξει μία σειρά από δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προβολή 
της ναυτιλίας στο διεθνές επενδυτικό κοινό, και που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

www.CapitalLinkShipping.com. Η Capital Link διατηρεί ένα δικτυακό κόμβο αφιερωμένο στην 
ναυτιλία και τις εισηγμένες εταιρίες. Σκοπός της είναι να ενισχύσει τη γνώση και κατανόηση 
των επενδυτών για τη ναυτιλία και τις εισηγμένες εταιρίες του κλάδου, και να διευκολύνει την 
αναμετάδοση πληροφοριών των εισηγμένων εταιριών στους συμμετέχοντες του κλάδου και 
στο επενδυτικό κοινό. Η ανωτέρω ηλεκτρονική σελίδα παρέχει πληροφορίες για τους 
μεγαλύτερους δείκτες της ναυτιλίας και του χρηματιστηρίου γενικότερα, καθώς επίσης και για 
όλες τις ναυτιλιακές μετοχές με δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ τους. Διαθέτει επίσης αναλύσεις 
και εκθέσεις σημαντικών ναυλομεσιτικών εταιριών του κλάδου, συνεντεύξεις στελεχών, 
αναλυτών και άλλων παραγόντων της αγοράς, καθώς και πληθώρα άλλων στοιχείων. 

Επενδυτικά Ναυτιλιακά Συνέδρια. Επίσης, η Capital Link οργανώνει μία σειρά από ετήσια 
ναυτιλιακά επενδυτικά συνέδρια στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Αθήνα, καθώς και μία σειρά από 
webinars (διαδικτυακά συνέδρια) που περιλαμβάνουν συζητήσεις αναλυτών, ανωτάτων 
στελεχών ναυτιλιακών εταιριών και άλλων παραγόντων του κλάδου. 

Ναυτιλιακοί Χρηματιστηρικοί Δείκτες, (Capital Link Maritime Indices). Μία πρωτοβουλία 
ορόσημο της Capital Link. Οι δείκτες αυτοί που καταρτίζονται από την Capital Link δίνουν τη 
δυνατότητα στους επενδυτές να παρακολουθήσουν την χρηματιστηριακή εξέλιξη όλων των 
εισηγμένων ναυτιλιακών μετοχών, την τάση ανά κλάδο και ανά μεμονωμένη μετοχή, και να 
τις συγκρίνουν μεταξύ τους ή και με άλλους χρηματιστηριακούς ή ναυτιλιακούς δείκτες. Οι 
τιμές των παραπάνω δεικτών υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.MaritimeIndices.com ή 
www.CapitalLinkShipping.com, ή στο Bloomberg στην σελίδα “CPLI.” Οι Δείκτες της Capital 
Link θα προσφέρονται σύντομα και μέσω της πλατφόρμας Reuters. 

Ατζέντα Μελλοντικών Επενδυτικών Συνεδρίων της Capital Link 
· ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Πέμπτη, 25 Μαρτίου: 4ο Ετήσιο “Invest in International Shipping” Forum 
· NEA YORKH – Τετάρτη, 28 Απριλίου, 2010: 9ο Annual «Closed-End Funds and Global ETFs» 
Forum 
· ΑΘΗΝΑ – Πέμπτη, 20 Μαίου 2010: Ετήσια Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων- Greek IR Awards 
· ΑΘΗΝΑ – Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010: Ποσειδώνια- Analyst & Investor Day. 
· ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010: 2ο Ετήσιο Συνέδριο Παραγώγων (Derivatives 
Forum) 
· ΛΟΝΔΙΝΟ – Πέμπτη, 12 Οκτώβριου 2010: – 3ο Ετήσιο “Invest in International Shipping” 
Forum 
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Πρόσβαση σε Κεφάλαια Σήμερα –Αναμένοντας την 
Ανάκαμψη 

Written by Administrator    Thursday, 11 February 2010 13:13    

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων ναυτιλιακών συνεδρίων σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η Capital Link διοργανώνει 
Ναυτιλιακό Συνέδριο και στην Ελλάδα με θέμα : «Πρόσβαση σε Κεφάλαια Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη», 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου, 2010 στο Athens Ledra Marriott Hotel, στη Λ. Συγγρού 
115. Το Συνέδριο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9.15π.μ. και να ολοκληρωθεί γύρω στις 5.45μ.μ.

 
 
Στόχος του Συνεδρίου είναι να συζητηθούν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των κεφαλαιαγορών 
και των χρηματοπιστωτικών αγορών, και θα επικεντρωθεί στις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την άντληση 
κεφαλαίων τόσο από ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο, όσο και από αυτές που 
παραμένουν ιδιωτικές. Επίσης, στο Συνέδριο θα αναφερθούν και αναλυθούν τρόποι για τη διαχείριση των 
κινδύνων και του ρίσκου στο σημερινό εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Θα γινει επίσης αναφορά 
στις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, στο διεθνές εμπόριο και στην ενέργεια. Θα αξιολογηθούν νέα και 
αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα Ελληνικών πλοιοκτητριών εταιρειών που απαντούν στην αστάθεια και 
στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η σημερινή παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. 

 

Η κρίση τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και κατ’επέκταση στο διεθνές εμπόριο και στη ναυτιλία προήλθε από τον 
τραπεζικό χώρο. Σήμερα, υπάρχουν δειλά σημάδια ανάκαμψης σε διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει 
σημαντική αστάθεια και αβεβαιότητα. Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης ή περαιτέρω ανάπτυξης για 
κάθε δραστηριότητα, ιδιαίτερα δε για την ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι ναυτιλιακές εταιρίες βρίσκονται σε 
ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο σήμερα. Οι τράπεζες, παρά την βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα 
προβλήματά τους, και γενικώς υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ επέκταση και για την ναυτιλία, 
που όμως έχει σημαντική ανάγκη κεφαλαίων. Παρ΄όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας από τους 
βασικούς παίκτες στη ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδειδειγμένα την 
ικανότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους δομή και 
παράλληλα έχοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη.

 

 

Το Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα αναμένεται να συγκεντρώσει την αφρόκρεμα του ναυτιλιακού και 
χρηματοοικονομικού χώρου, με συμμετοχή των σημαντικότερων εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Δίνει την 
ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Ελλήνων πλοιοκτητών, εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών καθώς και άλλων 
παραγόντων της αγοράς πάνω σε ενα μεγάλο εύρος ευκαιριών και προκλήσεων που αφορούν ειδικά τη ναυτιλιακή 
κοινότητα, αλλά και τους χρηματοδότες και επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο.  
 

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, διαχειριζόμενοι περισσότερο από 
το 20% του παγκόσμιου στόλου. Παρά τον κυκλικό χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν καταφέρει 
να επιβιώσουν σε αδύναμες αγορές και να μετατρέψουν τις απώλειες σε κέρδη όταν οι αγορές βελτιώθηκαν. Η διεθνής 
ναυτιλία και η επενδυτική κοινότητα συνεχίζουν να παρακολουθούν τους χειρισμούς των Ελλήνων πλοιοκτητών κατά τη 
διάρκεια περιόδων αιχμής και υφέσεως δεδομένου ότι οι Ελληνες πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει την επιτυχία τους σε ένα 
από τα πιο σημαντικά, δύσκολα και απρόβλεπτα επαγγέλματα του κόσμου.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.capitallinkforum.com/shipping/2010athens/main.html.  
 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ 

Το Συνέδριο θα ανοίξει η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ 

Κεντρικός Ομιλητής του Συνεδρίου είναι ο καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Pro-Vice Chancellor, City 
University, Λονδίνο ο οποίος θα μιλήσει κατά τη διάρκεια του γεύματος με θέμα «Παγκόσμια Ναυτιλία, 
Χρηματοδότηση και Κεφαλαιαγορές: Από τη Μία Δεκαετία στην Άλλη».  
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα υπάρξουν παρουσιάσεις από τους ακόλουθους:

 

κ. Casper Burgering, ΑBN AMRO Economics, με θέμα την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές πρώτων υλών 
καιο ενέρειας
κ. Χάρη Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank Nederland, , με θέμα 
«Το Νέο Πρότυπο στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση» 
κ. Σωκράτη Λεπτό-Bourgi, Partner,Global Shipping& Ports Leader, PricewaterhouseCoopers, με θέμα 
«Ευκαιρίες και Προκλήσεις στη Σημερινή Αγορά» 
Δρ. Anil Sharma, Global Marketing Systems Inc., Founder, President & CEO με θέμα «Η απόσυρση 
πλοίων στη σημερινή αγορά» 
κ. Clay Mailand, Managing Partner, International Registries, and Founding Chairman της NAMEPA (Ένωσης 
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Βόρειας Αμερικής) με θέμα «Προβλέποντας το Μέλλον: Ναυτιλία και 
Οικονομικές Αγορές» 
κ. Loli Wu, Managing Director, Investment Banking Head of Americas Transportation & Infrastructure, Bank of 
America Merrill Lynch Securities, με θέμα «Άντληση Κεφαλαίων για τη Ναυτιλία Σήμερα: Επιλογές και 
Εναλλακτικές Λύσεις - μια Επισκόπηση της Αγοράς» 
Axia Ventures Group, από τον κ. Roland Peters, Managing Director και τον κ. Δημήτριο Αθανασόπουλο, 
Managing Partner με θέμα «Άντληση Κεφαλαίων μέσω Private Equity» 
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κ. Michael Newell, Partner, Νorton Rose Group, με θέμα «Ναυτιλιακά Κεφάλαια - Τρέχουσες Ευκαιρίες και 
Υποδομές» 
 

PANELS ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Θα υπάρχουν διάφορα panels συζητήσεων, ως ακολούθως:

«Τραπεζική Χρηματοδότηση» 

Συντονιστής : ο κ. Γιώργος Καμπάνης, Senior Partner, Global Shipping Leader, Deloitte, Hadjipavloou, Sofianos 

& Cambanis

1.

Συνομιλητές: oι κ. Χάρης Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank Nederland, 
κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, General Manager of Corporate and Investment Banking, Natinal Bank of Greece 

2.

«Άντληση Κεφαλαίων στην Αγορά Μετοχών» το οποίο θα συντονίσε0

Συντονιστής : ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Partner, Assurance Leader, PricewaterhouseCoopers 1.
Συνομιλητές: οι κ. Αντώνης Αργυρόπουλος, Managing Director, Investment Banking Group, Cantor Fitzgerald, κ. 
Χρήστος Μεγάλου, Managing Director, Investment Banking, Credit Suisse Securities (Europe), κ. William Kelly, 
Managing Director, Head of Equity Capital Markets, Knight Capital Markets, κ. Sunder Reddy, Vice President, 
Goldman Sachs 

2.

«Άντληση Κεφαλαίων στην Αγορά Ομολόγων» 

Συντονιστής : ο κ. Stuart Gelfond, Partner, Fried, Frank Harris, Shriver & Jacobson LLP 1.
Συνομιλητές: Citigroup, οι κ. Hamish Norton, Managing Director and Global Head of the Maritime Group, 

Jefferies , κ. Bruce Mc Donald, Managing Director, και Ηoulihan Lokey, Knight Capital Markets 

2.

«Άντληση Κεφαλαίων μέσω Εναλλακτικής Χρηματοδότησης»

Συνομιλητές: οι κ. Larry Glassberg, Maxim Group, κ. Neil Martin, Business Development Manager, Fortis Bank 
(Nederland) 

1.

«Η αντιμετώπιση της Ναυτιλίας από τους Επενδυτές Σήμερα» 

Συντονιστής : ο κ. Harry Wong, Managing Director, Head of Transportation Banking, Knight Capital Partners, 
Director/Trustee of the Glenmede Funds 

1.

Συνομιλητές: οι κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc., κ. Marc Minikes, Research Analyst, Shipping 

Portfolio, Kayne Anderson Capital Advisors

2.

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Capital Link, εταρία συμβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών 
Σχέσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη, που μεταξύ άλλων εξειδικεύεται στο χώρο της ναυτιλίας, συνεργαζόμενη με την 
πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιριών εισηγμένων στα Χρηματιστήρια της Ευρώπης και Αμερικής.
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Title:

When:

Where:

Category:

Venue:

Street:

ZIP:

City:

Country:

Current/Upcoming Events 
Event  

Capital Link Greece Shipping Forum

23.02.2010 - 23.02.2010 

Athens Ledra Marriott Hotel - Athens, Greece 

Ports/Shipping 

Description

The 2009 Greek Shipping Forum in Athens debates the current trends in the shipping, financial and capital markets and 
focuses on the latest capital raising methods and various alternatives funding options in a tight credit market for public 
and private ship owners. Also, how to manage risk in today's global and highly volatile market environment. 
 
The forum will also evaluate new and emerging business modes by the Greek Ship-owning community in response to 
asset value reductions and volatility in the global shipping markets.

 Web: www.capitallinkforum.com/shipping/2010athens/main.html 

Venue 

Athens Ledra Marriott Hotel   -   Website 

115 Syngrou Avenue 

11745 

Athens, Greece 

 

EventList powered by schlu.net
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Συνέδριο για την πρόσβαση της ναυτιλίας σε κεφάλαια 
 

Πηγή: Express.gr  12/02/10-08:41 
 
 NAYTIΛIAKO συνέδριο στην Ελλάδα με θέμα: «Πρόσβαση σε Κεφάλαια Σήμερα – 
Αναμένοντας την Ανάκαμψη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου στο 
Athens Ledra Marriott Hotel, διοργανώνει η Capital Link. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο θα ανοίξει η υπουργός Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, ενώ κεντρικός ομιλητής είναι ο καθηγητής 
Κώστας Γραμμένος, Pro-Vice Chancellor, City University, Λονδίνο ο οποίος θα μιλήσει κατά τη 
διάρκεια του γεύματος με θέμα «Παγκόσμια Ναυτιλία, Χρηματοδότηση και Κεφαλαιαγορές: 
Από τη Μία Δεκαετία στην Aλλη». 

Στόχος του συνεδρίου είναι να συζητηθούν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των 
κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών αγορών και θα επικεντρωθεί στις διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις για την άντληση κεφαλαίων τόσο από ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε 
κάποιο χρηματιστήριο όσο και από αυτές που παραμένουν ιδιωτικές. 

Επίσης, θα αναλυθούν τρόποι για τη διαχείριση κινδύνων και ρίσκου στο σημερινό εξαιρετικά 
ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. 
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Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Οικονομία

του Μηνά Tσαμόπουλου

Η κρίση είναι εδώ

Λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε τράπεζες 
και ναυτιλιακές εταιρείες

Η κρίση τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και  κατ’επέκταση στο διεθνές εμπόριο και 
στη ναυτιλία προήλθε από τον τραπεζικό χώρο.  
 
Σήμερα, υπάρχουν δειλά σημάδια ανάκαμψης σε διεθνές  επίπεδο, αλλά συνεχίζει να 
υφίσταται  σημαντική αστάθεια και αβεβαιότητα.  
 
«Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης  ή περαιτέρω ανάπτυξης για κάθε 
δραστηριότητα, ιδιαίτερα δε για την ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι ναυτιλιακές 
εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο σήμερα» επισημαίνει η Capital Link. 
 
«Οι τράπεζες, παρά την βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν  έχουν επιλύσει τα 
προβλήματά τους, και γενικώς υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ 
επέκταση και για την ναυτιλία, που όμως έχει σημαντική ανάγκη κεφαλαίων. Παρ΄ όλη τη 
στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες στη 
ναυτιλιακή αγορά.
 
Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδεδειγμένα  την ικανότητα 
άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή 
τους δομή και παράλληλα έχοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για περαιτέρω 
ανάπτυξη», προσθέτει χαρακτηριστικά.  
 
Οι Έλληνες  πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική  δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, 
διαχειριζόμενοι περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου στόλου.
 
Παρά τον κυκλικό  χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι Έλληνες  πλοιοκτήτες έχουν καταφέρει 
 να επιβιώσουν σε αδύναμες αγορές και  να μετατρέψουν τις απώλειες σε κέρδη  όταν οι 
αγορές βελτιώθηκαν.  
 
Η διεθνής ναυτιλία και η επενδυτική κοινότητα συνεχίζουν να παρακολουθούν τους 
χειρισμούς των Ελλήνων πλοιοκτητών κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και υφέσεως 
δεδομένου ότι οι Ελληνες πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει την επιτυχία τους σε ένα από τα 
πιο σημαντικά, δύσκολα και απρόβλεπτα επαγγέλματα του κόσμου.
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Τελευταία ενημέρωση : 1/3/2010 

Λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε τράπεζες και 
ναυτιλιακές εταιρείες 
Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010  
 

Η κρίση τόσο στην παγκόσμια οικονομία, 
όσο και κατ’επέκταση στο διεθνές εμπόριο 
και στη ναυτιλία προήλθε από τον 
τραπεζικό χώρο.  
 
 
Σήμερα, υπάρχουν δειλά σημάδια 
ανάκαμψης σε διεθνές επίπεδο, αλλά 
συνεχίζει να υφίσταται σημαντική 
αστάθεια και αβεβαιότητα.  
 
 
«Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι μοχλός 
επιβίωσης ή περαιτέρω ανάπτυξης για 

κάθε δραστηριότητα, ιδιαίτερα δε για την ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και 
οι ναυτιλιακές εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο σήμερα» 
επισημαίνει η Capital Link.  
 
 
«Οι τράπεζες, παρά την βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα 
προβλήματά τους, και γενικώς υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης 
γενικότερα και κατ’ επέκταση και για την ναυτιλία, που όμως έχει σημαντική 
ανάγκη κεφαλαίων. Παρ΄ όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και 
παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες στη ναυτιλιακή αγορά. 
 
 
Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδεδειγμένα την 
ικανότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, 
ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους δομή και παράλληλα έχοντας ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη», προσθέτει 
χαρακτηριστικά.  
 
 
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική δύναμη στην παγκόσμια 
ναυτιλία, διαχειριζόμενοι περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου στόλου. 
 
 
Παρά τον κυκλικό χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν 
καταφέρει να επιβιώσουν σε αδύναμες αγορές και να μετατρέψουν τις 
απώλειες σε κέρδη όταν οι αγορές βελτιώθηκαν.  
 
 
Η διεθνής ναυτιλία και η επενδυτική κοινότητα συνεχίζουν να 
παρακολουθούν τους χειρισμούς των Ελλήνων πλοιοκτητών κατά τη διάρκεια 
περιόδων αιχμής και υφέσεως δεδομένου ότι οι Ελληνες πλοιοκτήτες έχουν 
αποδείξει την επιτυχία τους σε ένα από τα πιο σημαντικά, δύσκολα και 
απρόβλεπτα επαγγέλματα του κόσμου. 
 

 
 
<< Επιστροφή 
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Ναυτιλιακό συνέδριο από την Capital Link 
16/2/2010 8:27:11 πμ 

«Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα. Αναμένοντας την ανάκαμψη» είναι το θέμα του ναυτιλιακού συνεδρίου που 
διοργανώνεται στις 23 Φεβρουαρίου στην Αθήνα από την Capital Link. Στόχος του συνεδρίου είναι να συζητηθούν οι 

τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών αγορών και θα 
επικεντρωθεί στις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την άντληση κεφαλαίων τόσο από τις εισηγμένες εταιρείες όσο 

και από τις μη εισηγμένες. Επίσης στο συνέδριο θα αναφερθούν και θα αναλυθούν τρόποι για τη διαχείριση των 
κινδύνων και του ρίσκου στο σημερινό εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Ακόμα θα αξιολογηθούν νέα και 

αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα ελληνικών πλοιοκτητριών εταιρειών που απαντούν στην αστάθεια και στις 
ευκαιρίες που παρουσιάζει η σημερινή παγκόσμια αγορά. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ :: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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opencalendar.gr
Φόρουμ για την ελληνική ναυτιλία
23 Φεβρουαρίου 

Οι τρέχουσες εξελίξεις στη ναυτιλία, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις κεφαλαιαγορές αλλά και οι 
τρόποι στις τελευταίες μεθόδους άντλησης κεφαλαίων και των ποικίλων εναλλακτικών μεθόδων 
χρηματοδότησης είναι τα βασικά σημεία που θα καλύψει το Greek Shipping Forum που διοργανώνεται 
στην Αθήνα από το Capital Link.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα επιχειρηθεί να απαντηθούν 
ερωτήματα όπως σε τι διαφέρει η τρέχουσα οικονομική 
επιβράδυνση στην ναυτιλία από τις προηγούμενες. Τί κάνουν 
οι έλληνες εφοπλιστές προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να 
επωφεληθούν από την σημερινή αστάθεια στην αγορά. Τί 
μελλοντικά βήματα σχεδιάζουν. Επίσης θα εξεταστεί κατά 

πόσο οι νέοι περιορισμοί που εφαρμόζουν οι τράπεζες στις χορηγήσεις τους είναι ικανοί να 
«εξολοθρεύσουν» τους μικρούς εφοπλιστές. Ακόμη θα παρουσιαστούν οι διάφοροι μηχανισμοί μέσω των 
οποίων οι εφοπλιστές μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες χρηματοδότησης.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ θα αξιολογηθούν επίσης τα επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν αναδυθεί 
εντός της ελληνικής κοινότητας εφοπλιστών ως απάντηση στον περιορισμό του ενεργητικού των 
επιχειρήσεων και τις αστάθειας της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς.

Mεταξύ των καλεσμένων ομιλητών της εκδήλωσης είναι και η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας,  Λούκα Κατσέλη.

 

 

Πληροφoρίες

ΠΟΥ

Athens Ledra Marriott Hotel. Λ. Συγγρού 115, Αθήνα•
•

ΠΟΣΟ

Είσοδος δωρεάν. Υπάρχει χρέωση € 120 για όσους παραστούν στο γεύμα του φόρουμ.•

ΠΟΤΕ

23 Φεβρουαρίου•

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Συνέδρια•
Οικονομία - Επιχειρήσεις•
Ξενοδοχεία & Συνεδριακοί χώροι•
Αττική > Αθήνα•

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS

Φόρμα συμμετοχής•
Capital Link•

Η Τοποθεσία μου : Αθήνα | Βοήθεια. 
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Σύσταση Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης 
ανακοίνωσε η Λ. Κατσέλη
By Ιουλία Κιλέρη
Created 23/02/2010 - 16:03

 

Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο συνέδριο 
που διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα με θέμα «Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - 
Αναμένοντας την ανάκαμψη».

Στόχος του Ταμείου ανέφερε η υπουργός Οικονομίας είναι η αξιοποίηση επενδυτικών 
δυνατοτήτων σε βασικούς άξονες της οικονομίας.

Τόνισε επίσης τη σημασία και το ρόλο της ναυτιλίας, στις προσπάθειες που γίνονται 
για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.

Στις προτεραιότητες του υπουργείου της, υπογράμμισε η κ. Κατσέλη, είναι η 
προσέλευση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.

Αναφέρθηκε στις δυνατότητες της ναυτιλίας και στις προσπάθειες της κυβέρνησης να 
εξισορροπήσει την εθνική οικονομία.

Ελλάδα Ελληνικό Ταμείο Ανάπτυξης σύσταση υπουργείο Οικονομίας Λούκα 
Κατσέλη Τελευταία νέα 
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(Ξένη δημοσίευση)- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Ομιλία της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο ναυτιλιακό συνέδριο, 
που διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα, με θέμα: « Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - 
Αναμένοντ 

     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
    Ημερομηνία: Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 
 
     Θέμα:  Ομιλία  της  Υπουργού  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας,  Λούκας  Τ.  Κατσέλη,  στο 
ναυτιλιακό  συνέδριο,  που  διοργάνωσε  η  Capital  Link  στην  Αθήνα,  με  θέμα:  «  Πρόσβαση  σε  κεφάλαια 
σήμερα - Αναμένοντας την ανάκαμψη» 
 
     
 
    Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και  Ναυτιλίας,  Λούκα  Τ.  Κατσέλη,  μιλώντας  σήμερα  στο  συνέδριο,  που  διοργάνωσε  η  Capital  Link  στην 
Αθήνα,  με  θέμα:  «  Πρόσβαση  σε  κεφάλαια  σήμερα  -  Αναμένοντας  την  ανάκαμψη».  Όπως  ανέφερε  η 
Υπουργός: « Μέσω του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, επενδυτικά σχέδια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
στις υποδομές, στον τουρισμό και στην υψηλή τεχνολογία θα χρηματοδοτηθούν μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
τίτλων του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνονται από μεγάλου όγκου εκδόσεις χρεογράφων 
αναφοράς μέχρι ιδιωτικές τοποθετήσεις και εκδόσεις εμπορικών χρεογράφων». Ακολουθεί το πλήρες κείμενο 
της ομιλίας στα αγγλικά. 
 
     
 
    Ladies and gentlemen,  
 
    I am honoured and delighted to address such a distinguished audience attending the Capital Link Greek 
Shipping  Forum.  I  would  like  to  congratulate  the  organizer,  Nicolas  Bornozis  and  Capital  Link,  for  his 
initiative  to put  together  representatives of  the shipping and  financial communities  to address collectively 
the challenge of accessing capital in today’s markets so as to position themselves for the rebound.  
 
    The convening of this conference could not be more timely.  
 
    Global growth prospects remain at best uncertain as a consequence of the financial crisis. Trade volume 
has  shrunk  and  trade  patterns  are  changing.  Financial markets  continue  to  be  in  turmoil.  The  liquidity 
squeeze persists  in many markets and debt  is becoming  scarcer and more expensive. At  the same  time, 
against  piracy  pose  new  concerns while  climate  change  and  pressing  needs  to  protect  the  environment 
enhance financial needs.  
 
    These challenges concern us all: Governments and private business.  
 
    Over the last year, the shipping industry has felt the effect of the slowdown in world trade and reduced 
demand for shipping services. 
 
    Lately, the industry faces the additional problem created by the collapse of the global debt market as well 
as the exit of many equity investors from shipping. 
 
     Similarly,  many  Governments,  including  our  own,  are  facing  the  dual  challenge  to  cope  with  the 
slowdown in economic activity at the same time that the cost of capital in international markets is rising. In 
both cases, prudent financial management is needed, coupled with the adoption of a medium term strategy 
for diversification, growth and competitiveness.  
 
     How  best  to  address  this  dual  challenge  is  at  the  core  of  both  the  Government’s  and  the  Shipping 
community’s policy agendas.  
 
    Let me address each one separately.  
 
    Ladies and Gentlemen,  
 
     Greece,  as  you  know,  is  facing  a  triple  challenge:  to  reduce within a  three year  period  its excessive 
budget deficit from 12,7% of GDP in 2009 to under 3% in 2012 and thus stabilize and subsequently reduce 
its growing debt to GDP ratio; secondly improve competitiveness through appropriate restructuring and new 
Greenfield  investment.  Priorities  include  the  energy  sector,  especially  renewable  energy  in  wind,  PV, 
geothermal,  hydro  etc,  the  tourism  and  cultural  sectors,  environmental  management,  the  ICT  and  BIO 
sectors where Greece  is  a  leader  in mobile  penetration, major  infrastructure  projects and other business 
services including logistics, etc.  
 
    Foreign direct  investment  in  these and other areas  is very much welcomed. This can be  supported by 
both available grants and/ or tax benefits through the Investment  law, Public Private Partnership and the 
effective utilization of European Community  structural  funds amounting  to 26 billion Euros  core  spanning 
the period 2007 - 2013; thirdly cut down on all red tape and a major and long-overdue regulatory reform to 
cut down  the  cost of doing  business and  support  rather  than  stifle entrepreneurship as well  as  promote 
competition in both commodity, capital and labour markets.  
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    We are determined  to move on all  three  fronts and demonstrate measurable positive  results within a 
year. The specific measures that we are implementing are part of the Stability and Growth Program, which 
has been submitted and approved by the European Commission early this month.  
 
    Through substantial primary expenditures reduction and permanent measures to enhance revenues and 
fight tax evasion, the general government deficit for 2010 is expected to be reduced by 4 percentage points 
to  8,7%  of  GDP.  The  Hellenic  Statistical  Service  is  becoming  an  independent  body.  Public  Finance 
Management  is being overhauled and monitored on a monthly basis. The operation of a Unified Payment 
System  will  rationalize  wage  expenditures  for  all  public  servants.  A  comprehensive  reform  of  taxation 
including a drastic simplification and elimination of exemptions, along with the introduction of a unified tax 
scale and a stable and transparent tax system will be completed within this year. 
 
     There  is  no  doubt  that  addressing macroeconomic  imbalances  and  restoring  fiscal  discipline  is  a  top 
priority.  It  is  a  necessary  condition  for  restoring  credibility  and  stability  in  financial markets  so  that  the 
country can finance, at a relatively low cost, its growth and development. Nevertheless, it is not a sufficient 
condition.  
 
     The major  challenge  for  the  country  is  to  enhance  its productive base  and  competitive  advantage  in 
global  markets;  to  increase  productivity  and  competitiveness,  to  exploit  its  untapped  potential  and 
unexploited resources, to produce new wealth and secure jobs as well as a better standard of living for its 
citizens and for the young generation which aspires to a better future. This is the main challenge for policy 
making. This is my biggest challenge as Minister of the Economy, Competitiveness and Shipping.  
 
    For this reason we are implementing in 2010 an ambitious public investment program totaling 10,3billion 
Euros, supported by both national EU community structural funds.  
 
     At  the  same  time  we  are  pursuing  a  major  regulatory  reform  to  simplify  procedures  for  start-ups, 
licensing and operation of firms thus supporting entrepreneurship. The Bill  for business start-ups  is under 
preparation  and will  be  submitted  in  Parliament  in  the  next  few weeks.  By  using  an  electronic  registry, 
supported  by  the  appropriate  software  and  process  reengineering,  in  close  collaboration  with  Business 
Chambers of the time required to open up a business in Greece will be reduced from 38 days to 1 day and 
the relative steps from 15 to 1.  
 
    Simplifying drastically licensing procedures will be similarly completed by June. Finally, we are mobilizing 
additional funding through PPPs and the European Investment Bank as well as other sovereign and private 
wealth and equity funds.  
 
    This past weekend I visited Abu Dhabi to explore the governments’ willingness to participate as partners 
and equity investors in our initiative to set up a Hellenic Development Fund. I am happy to report that there 
was  genuine  interest  in  this  endeavor.  Through  HDF,  investment  projects  in  renewable  energy, 
infrastructure, tourism on ICT in Greece and the wider region will be funded through a wide range of HDF 
securities, from large volume benchmark bonds to private placements and commercial paper programs.  
 
     Implementation  of  this  ambitious  agenda  however  needs  some  time:  a  breathing  space  for  the 
Government to implement the adopted measures and thus regain credibility and trust at home and abroad.  
 
    The  recent  speculative attacks on Greek bonds have  raised spreads  to  such an extent  that  they have 
undermined these efforts. It is more important than ever therefore for us to take all necessary measures to 
stabilize market  expectations  implement  our  submitted  Stability  and  Growth  Program.  At  the  same  time 
however, we need the active support of Euro zone member countries and institutions. Because, at the end 
of  the day,  the  current Greek  crisis  is  also a  test  for  the  resilience of Euro  -zone  institutions  to mitigate 
asymmetric shocks and to manage effectively speculative attacks on any single member country.  
 
    To deal with uncertainty and market volatility, a stable and effective framework of rules and regulations 
is needed. This  is  a well  known  fact  to  the Shipping Community  which has often  turned  to  the  IMO  for 
support  and  guidance.  International  collaboration and  solidarity  is  a  prerequisite  for  addressing  common 
challenges that cannot be easily resolved at the enterprise level.  
 
     It  is worth mentioning  here  such  important  IMO  initiatives  as  the  protection  and  preservation  of  the 
marine  environment,  maritime  safety,  the  promotion  of  security  and  ship’s  efficiency  standards,  the 
protection of vital sea lanes from piracy and its important “Go to Sea!” campaign to attract new entrants to 
the shipping industry.  
 
    Greece,  representing one of  the leading maritime nations  in the world,  attaches great  importance and 
has  supported  fully  these  global  initiatives.  I  would  venture  to  say  that  more  effective  international 
cooperation  to  safeguard  a  stable,  well  regulated  framework  for  international  finance  is  sorely  needed 
today. The costs from financial turbulence are often too high to be borne by a single company or a single 
country.  
 
    The Greek Shipping Sector has proven in the past that it knows how to survive a crisis and return to the 
forefront of the international economic scene with even higher dynamism. I am convinced that it will do so 
once again. On our part, we are committed to support the industry’s adjustment process which has already 
been impressive. Greek Shipping has expanded in both tonnage and ship numbers while it has improved in 
sophistication tremendously. Its leading position in the world and the permanent position of the Greek flag 
in  the White List of  the Paris Memorandum on Port State Control make every Greek proud. Under many 
flags, the Greek owned fleet has seen its average age drop by half and this trend is expected to continue 
during the next two years.  
 
    On  the other hand, within a volatile economic and  financial  environment, old  concerns require a fresh 
look.  
 
    One  such  issue  relates  to  the  insufficient number  of  young  people who  choose  shipping as a  carrier. 
Despite high  remuneration  levels and vastly  improved  living  conditions aboard  compared  to  fifteen years 
ago recruitment campaigns have had limited success. We will have to take a new, hard look at the reasons 
why this happens and devise appropriate measures and incentives to reverse this trend.  
 
    Upgrading training in the maritime academies is also a top priority.  
 
    Thirdly,  it  is  a well known fact that diligence, experience and drive,  found in Greek Officers  is hard  to 
match  worldwide.  We  are  concerned  however  that,  an  increasing  number  of  ship  officers  leave  the 
profession early. Because the cost of producing an STCW certified ship officer today is considerable, early 
departures  from  ship  service  place  a  big  burden  on  the  cost  structure  especially  in  the  tanker  and  gas 
carrier  sectors.  I  have  already  commissioned  a  study  on  the  subject  with  a  view  towards  introducing 
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appropriate measures to reverse this trend.  
 
    Finally, we are committed to improve the competitiveness of our ports by making them integrated service 
hubs,  financed  through  PPPs  and  to  upgrade  sea  -  tourism  and  cruise  services  through  appropriate 
regulatory changes and investment activities.  
 
    Ladies and Gentlemen,  
 
    The decision to upgrade  the status of the former Ministry of Merchant Marine and make it  an  integral 
part of the newly created Ministry, which  I have  the honor  to head,  reflects  the  fundamental  importance 
that  the  new Government  attributes  to  Greek  Shipping,  its  accomplishments  and  its  contribution  to  the 
national economy.  
 
     None  of  the  above  can  be  achieved  if  we  do  not  strengthen  the  collaboration  between  enterprises, 
financial institutions and Governments. We all find ourselves in the same boat.  
 
    Let us explore creative ways to reduce uncertainty and unnecessary volatility in financial markets; let us 
explore innovative ways to pursue jointly profitable investment opportunities; let us create the basis for long 
lasting partnerships for growth and development.  
 
    I wish every success to your deliberations and I am looking forward to receiving the conclusions of this 
important Forum.  
 
    Thank you very much for your attention.  
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Σε κρίσιμο σημείο τράπεζες και ναυτιλιακές 
 

Του Μηνά Τσαμόπουλου 
 

"Τόσο οι τράπεζες όσο και οι ναυτιλιακές εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο σήμερα. Οι 
τράπεζες, παρά τη βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα προβλήματά τους, και γενικώς 
υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και κατ' επέκταση και για τη ναυτιλία, που όμως έχει 
σημαντική ανάγκη κεφαλαίων". 

Αυτό επεσήμανε ο Πρόεδρος της Capital Link Νικόλαος Μπορνόζης στο πρώτο Ναυτιλιακό Συνέδριο της 
Capital Link στην Αθήνα με θέμα: "Πρόσβαση σε Κεφάλαια Σήμερα -Αναμένοντας την Ανάκαμψη": 
 
"Παρ΄όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες στη 
ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα 
άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους δομή και 
παράλληλα έχοντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη".  
 
Όσο αφορά στο " Νέο Πρότυπο στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση" ο Χάρης Αντωνίου Global Head 
Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank Nederland υπογράμμισε ότι "η παραδοσιακή 
χρηματιστηριακή ναυτιλιακή αγορά έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 1-2 χρόνια. Οι 
παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης έχουν μειωθεί σημαντικά και πιο συντηρητικές προσεγγίσεις 
γίνονται προς την χρηματοδότηση πλοίων. Στο μεταξύ, οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις παραμένουν 
υψηλές" και προσέθεσε: 
 
"Μέρος των αναγκαίων κεφαλαίων θα αντληθεί από την κεφαλαιαγορά - μετοχές και ομόλογα - και 
ιδιωτικές τοποθετήσεις από θεσμικούς επενδυτές. Οι αγορές για άντληση μετοχικού κεφαλαίου και 
ομολόγων υψηλής απόδοσης ανοίγουν και πάλι, και για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Αυτό προσφέρει μια 
μοναδική ευκαιρία, μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων ναυτιλιακών κεφαλαίων, επιτρέποντας έτσι 
τους επενδυτές να επενδύσουν σε προσεκτικά επιλεγμένα και διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια 
ναυτιλιακών δανείων που προσφέρουν δυνατότητες ελκυστικών αποδόσεων με λογικό ρίσκο".  
 
Ο κ. Elias Sakellis, Executive Director και ο κ. Jim Karp, Managing Director, Financing Group της 
Goldman Sachs μίλησαν για τις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας στον τομέα της ναυτιλίας, οι οποίες 
δημιουργούν μια σειρά προκλήσεων και ευκαιριών. Εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων - που δεν ήταν 
διαθέσιμες πριν από 12 μήνες - είναι τώρα διαθέσιμες για να τροφοδοτήσουν τα σχέδια ανάπτυξης των 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων.  

Οι εν λόγω αγορές ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων όμως είναι διαθέσιμες μόνο για τις εταιρείες με 
"σταθερούς" ισολογισμούς και με πλήρως χρηματοδοτημένα επιχειρηματικά σχέδια. Κατόπιν τούτου, οι 
υποκείμενες συνθήκες λειτουργίας, προκαλούν ακόμη άγχος και δυσφορία μεταξύ των ναυτιλιακών 
εταιρειών.  

Προκειμένου να ανακάμψουν αυτές οι εταιρείες, είναι κρίσιμης σημασίας να έχουν μια ολιστική 
προσέγγιση ως προς τις διαπραγματεύσεις τους με όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους. 
Χρησιμοποιήσανε την πρόσφατη συμβουλευτική τους εμπειρία και αναλύσανε βασικά διδάγματα που 
αντλήθηκαν από επιτυχείς αναδιαρθρωτικές διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες, διαχειριστές, 
οικονομικούς πιστωτές, charter counterparties, εμπορικούς πιστωτές, ναυπηγεία, και μετόχους. 

Ναυτιλία

Επιστροφή στην κορυφή  
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Κατσέλη: Ανακοίνωσε τη σύσταση του Ελληνικού 
Ταμείου Ανάπτυξης

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 - 13:17

Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο, που διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα, με θέμα: « 
Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα – Αναμένοντας την ανάκαμψη».  
 
Όπως ανέφερε η Υπουργός: « Μέσω του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, επενδυτικά σχέδια στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στις υποδομές, στον τουρισμό και στην υψηλή τεχνολογία θα χρηματοδοτηθούν μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
τίτλων του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνονται από μεγάλου όγκου εκδόσεις χρεογράφων 
αναφοράς μέχρι ιδιωτικές τοποθετήσεις και εκδόσεις εμπορικών χρεογράφων».

 
http://www.capital.gr/news.asp?id=913310 
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Deloitte corporate sponsor at Capital Link Greek Shipping 
Forum  

 

Start Date and Time 

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 12:01 μμ 

End Date and Time 

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010 12:00 μμ 

Time zone: 

(GMT+02:00) Athens, Beirut, Istanbul, Minsk 

Registration Options 

External registration  

 
Event registration is closed. Deloitte is a corporate sponsor of the "2nd Annual Greek Shipping Forum: 

Accessing Capital in Today's Markets" organized by Capital Link which will 
be held on Tuesday, February 23, 2010 at the Ledra Marriott Hotel. Mr. 
George Cambanis, Deloitte Senior Partner & Global Shipping Leader, will 
moderate the Bank Financing panel.  

Mrs. Louka Katseli, Minister of Economy, Competitiveness and Shipping of 
Greece will be the inaugural speaker. Bankers, shipping industry 
professionals, finance and business consultants as well as Greek and foreign 
shipowners will speak at the event. 

Event registration is closed.
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Τη σύσταση Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης 
ανακοίνωσε η Λ. Κατσέλη

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 15:40

Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο 
συνέδριο που διοργάνωσε η Capital Link με θέμα: "Πρόσβαση σε κεφάλαια 
σήμερα - Αναμένοντας την ανάκαμψη". Στόχος του Ταμείου ανέφερε η 
υπουργός Οικονομίας είναι η αξιοποίηση επενδυτικών δυνατοτήτων σε βασικούς 
άξονες της οικονομίας. Τόνισε επίσης τη σημασία και το ρόλο της ναυτιλίας, στις 
προσπάθειες που γίνονται για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. 
 
Στις προτεραιότητες του υπουργείου της, υπογράμμισε η κ. Κατσέλη, είναι η 
προσέλευση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και η αναβάθμιση της ναυτικής 
εκπαίδευσης. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες της ναυτιλίας και στις προσπάθειες της 
κυβέρνησης να εξισορροπήσει την εθνική οικονομία.
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Για επιτάχυνση επενδύσεων 
Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε η 
υπουργός Οικονομίας 
 
23/02/10 19:48 
 
ΑθήναΤη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, ανακοίνωσε την Τρίτη η 
υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο 
συνέδριο που διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Πρόσβαση σε κεφάλαια 
σήμερα - Αναμένοντας την ανάκαμψη». 
 
Στόχος του Ταμείου ανέφερε η υπουργός Οικονομίας είναι η αξιοποίηση επενδυτικών 
δυνατοτήτων σε βασικούς άξονες της οικονομίας.  
 
Τόνισε επίσης τη σημασία και το ρόλο της ναυτιλίας στις προσπάθειες που γίνονται για 
την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.  
 
Στις προτεραιότητες του υπουργείου της, υπογράμμισε η κυρία Κατσέλη, είναι η 
προσέλευση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.  
 
Αναφέρθηκε ακόμη στις δυνατότητες της ναυτιλίας και στις προσπάθειες της κυβέρνησης 
να εξισορροπήσει την εθνική οικονομία.  
, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ  
Αυτό το κείμενο εκτυπώθηκε από το in.gr, 

στη διεύθυνση http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1109784&lngDtrID=251 
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Ισοτιμία
Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 - 13:24:50 

Κατσέλη: Ανακοίνωσε τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου 
Ανάπτυξης 
Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο, που διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα, με θέμα: « 
Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα – Αναμένοντας την ανάκαμψη».  
 
Όπως ανέφερε η Υπουργός: « Μέσω  του  Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, επενδυτικά  σχέδια στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στις υποδομές, στον τουρισμό και στην υψηλή τεχνολογία θα χρηματοδοτηθούν μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
τίτλων του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνονται από μεγάλου όγκου εκδόσεις χρεογράφων 
αναφοράς μέχρι ιδιωτικές τοποθετήσεις και εκδόσεις εμπορικών χρεογράφων». 
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Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην 
Αθήνα: Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - 
αναμένοντας την ανάκαμψη 

Με μοναδική επιτυχία και με συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1200 
άτομα πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ναυτιλιακό Συνέδριο της 
Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Πρόσβαση σε Κεφάλαια 
Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη», την Τρίτη, 23 
Φεβρουαρίου, 2010 στο Athens Ledra Marriott Hotel. Η 
Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση ναυτιλιακά συνέδρια 
στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, όπου εισηγμένες ναυτιλιακές 
εταιρίες, τραπεζίτες και αναλυτές απευθύνονται στο διεθνές 
επενδυτικό κοινό, ενώ στο Συνέδριο των Αθηνών η διεθνής χρηματοοικονομική κοινότητα και 
παράγοντες της αγοράς απευθύνονται στην Ελληνική και διεθνή ναυτιλία.  

 
 
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των 
κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών αγορών, και επικεντρώθηκε στις διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις για την άντληση κεφαλαίων τόσο από ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε 
κάποιο χρηματιστήριο, όσο και από αυτές που παραμένουν ιδιωτικές. Επίσης, στο Συνέδριο 
αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν τρόποι για τη διαχείριση των κινδύνων και του ρίσκου στο 
σημερινό εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Έγινε επίσης αναφορά στις εξελίξεις 
στην παγκόσμια οικονομία, το διεθνές εμπόριο και την ενέργεια. Αξιολογήθηκαν νέα και 
αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα Ελληνικών πλοιοκτητριών εταιρειών που απαντούν 
στην αστάθεια και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η σημερινή παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. 

 

Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης τόνισε το ρόλο της εταιρίας που λειτουργεί 
σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ των ναυτιλιακών εταιριών και της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας. 
Ανέφερε ότι η κρίση τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και κατ’ επέκταση στο διεθνές εμπόριο και 
τη ναυτιλία προήλθε από τον τραπεζικό χώρο. Σήμερα, υπάρχουν δειλά σημάδια ανάκαμψης σε 
διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει σημαντική αστάθεια και αβεβαιότητα. Η πρόσβαση σε 
κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης ή περαιτέρω ανάπτυξης για κάθε δραστηριότητα, ιδιαίτερα δε για 
τη ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι ναυτιλιακές εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο 
σήμερα. Οι τράπεζες, παρά τη βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα προβλήματά 
τους, και γενικώς υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ επέκταση και για τη 
ναυτιλία, που όμως έχει σημαντική ανάγκη κεφαλαίων. Παρ΄όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και 
παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες στη ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες 
ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις 
κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους δομή και παράλληλα έχοντας ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη.
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opencalendar.gr
Φόρουμ για την ελληνική ναυτιλία
23 Φεβρουαρίου 

Οι τρέχουσες εξελίξεις στη ναυτιλία, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις κεφαλαιαγορές αλλά και οι 
τρόποι στις τελευταίες μεθόδους άντλησης κεφαλαίων και των ποικίλων εναλλακτικών μεθόδων 
χρηματοδότησης είναι τα βασικά σημεία που θα καλύψει το Greek Shipping Forum που διοργανώνεται 
στην Αθήνα από το Capital Link.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα επιχειρηθεί να απαντηθούν 
ερωτήματα όπως σε τι διαφέρει η τρέχουσα οικονομική 
επιβράδυνση στην ναυτιλία από τις προηγούμενες. Τί κάνουν 
οι έλληνες εφοπλιστές προκειμένου να αντιμετωπίσουν και να 
επωφεληθούν από την σημερινή αστάθεια στην αγορά. Τί 
μελλοντικά βήματα σχεδιάζουν. Επίσης θα εξεταστεί κατά 

πόσο οι νέοι περιορισμοί που εφαρμόζουν οι τράπεζες στις χορηγήσεις τους είναι ικανοί να 
«εξολοθρεύσουν» τους μικρούς εφοπλιστές. Ακόμη θα παρουσιαστούν οι διάφοροι μηχανισμοί μέσω των 
οποίων οι εφοπλιστές μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες χρηματοδότησης.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ θα αξιολογηθούν επίσης τα επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν αναδυθεί 
εντός της ελληνικής κοινότητας εφοπλιστών ως απάντηση στον περιορισμό του ενεργητικού των 
επιχειρήσεων και τις αστάθειας της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς.

Mεταξύ των καλεσμένων ομιλητών της εκδήλωσης είναι και η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας,  Λούκα Κατσέλη.

 

 

Πληροφoρίες

ΠΟΥ

Athens Ledra Marriott Hotel. Λ. Συγγρού 115, Αθήνα•
•

ΠΟΣΟ

Είσοδος δωρεάν. Υπάρχει χρέωση € 120 για όσους παραστούν στο γεύμα του φόρουμ.•

ΠΟΤΕ

23 Φεβρουαρίου•

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Συνέδρια•
Οικονομία - Επιχειρήσεις•
Ξενοδοχεία & Συνεδριακοί χώροι•
Αττική > Αθήνα•

ΣΧΕΤΙΚΑ LINKS

Φόρμα συμμετοχής•
Capital Link•

Η Τοποθεσία μου : Αθήνα | Βοήθεια. 
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Aναζήτηση Ειδήσεων...   

Όλες οι σχετικές ειδήσεις
Εμφανίζονται 1 - 2 από 2 σχετικές εγγραφές

 

Διοργάνωση ναυτιλιακού συνεδρίου από την Capital Link 
Capital.gr 23/2/10
Το πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο πραγματοποίησε την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου η Capital Link 
στην Αθήνα με συμμετοχή που ξέπέρασε τα 1.200 άτομα. Όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, το συνέδριο διοργανώθηκε στο Athens Ledra Marriott Hotel και είχε θέμα 
«Πρόσβαση σε Κεφάλαια Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη&

Επιτυχές το Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link 
Euro2day.gr 23/2/10
Με επιτυχία και με συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1.200 άτομα πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Πρόσβαση σε Κεφάλαια Σήμερα ?
Αναμένοντας την Ανάκαμψη», σήμερα Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου, 2010 στο Athens Ledra 
Marriott Hotel.   Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση ναυτιλιακά 

Αναζήτηση

Αρχική Ελλάδα  Κόσμος  Οικονομία  Αθλητισμός  Ψυχαγωγία  Επιστήμη
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23-02-2010  

Θέμα: « Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα – Αναμένοντας την ανάκαμψη» 

Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Λούκα Τ. Κατσέλη, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο, που διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα, με θέμα: « Πρόσβαση σε 
κεφάλαια σήμερα – Αναμένοντας την ανάκαμψη». Όπως ανέφερε η Υπουργός: « Μέσω του Ελληνικού Ταμείου 
Ανάπτυξης, επενδυτικά σχέδια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις υποδομές, στον τουρισμό και στην υψηλή 
τεχνολογία θα χρηματοδοτηθούν μέσα από ένα ευρύ φάσμα τίτλων του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, όπου 
περιλαμβάνονται από μεγάλου όγκου εκδόσεις χρεογράφων αναφοράς μέχρι ιδιωτικές τοποθετήσεις και εκδόσεις 
εμπορικών χρεογράφων». 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας  στα αγγλικά.  

Σχετικά Αρχεία 

Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο ναυτιλιακό 
συνέδριο, που διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα 

 Εκτύπωση

capitallink.pdf (134 KB) 
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Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Λούκας Τ. Κατσέλη, στο ναυτιλιακό συνέδριο, που διοργάνωσε η Capital Link 
στην Αθήνα, με θέμα: « Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα – Αναμένοντας την 
ανάκαμψη»

23 Φεβρουαρίου, 2010 

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης 
ανακοίνωσε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. 
Κατσέλη, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο, που διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα, με 
θέμα: « Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα – Αναμένοντας την ανάκαμψη». Όπως ανέφερε η 
Υπουργός: « Μέσω  του  Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, επενδυτικά  σχέδια στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις υποδομές, στον τουρισμό και στην υψηλή τεχνολογία θα 
χρηματοδοτηθούν μέσα από ένα ευρύ φάσμα τίτλων του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, 
όπου περιλαμβάνονται από μεγάλου όγκου εκδόσεις χρεογράφων αναφοράς μέχρι ιδιωτικές 
τοποθετήσεις και εκδόσεις εμπορικών χρεογράφων». 

Ακολουθεί  το πλήρες κείμενο της ομιλίας στα αγγλικά.

Ladies and gentlemen,

I am honoured and delighted to address such a distinguished audience attending the Capital Link 
Greek Shipping Forum. I would like to congratulate the organizer, Nicolas Bornozis and Capital 
Link, for his initiative to put together representatives of the shipping and financial communities to 
address collectively the challenge of accessing capital in today’s markets so as to position 
themselves for the rebound.

The convening of this conference could not be more timely.

Global growth prospects remain at best uncertain as a consequence of the financial crisis. Trade 
volume has shrunk and trade patterns are changing. Financial markets continue to be in turmoil. 
The liquidity squeeze persists in many markets and debt is becoming scarcer and more expensive. 
At the same time, against piracy pose new concerns while climate change and pressing needs to 
protect the environment enhance financial needs.

These challenges concern us all: Governments and private business.

Over the last year, the shipping industry has felt the effect of the slowdown in world trade and 
reduced demand for shipping services.
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Lately, the industry faces the additional problem created by the collapse of the global debt market 
as well as the exit of many equity investors from shipping.

Similarly, many Governments, including our own, are facing the dual challenge to cope with the 
slowdown in economic activity at the same time that the cost of capital in international markets is 
rising. In both cases, prudent financial management is needed, coupled with the adoption of a 
medium term strategy for diversification, growth and competitiveness.

How best to address this dual challenge is at the core of both the Government’s and the Shipping 
community’s policy agendas.

Let me address each one separately.

Ladies and Gentlemen,

Greece, as you know, is facing a triple challenge: to reduce within a three year period its excessive 
budget deficit from 12,7% of GDP in 2009 to under 3% in 2012 and thus stabilize and 
subsequently reduce its growing debt to GDP ratio; secondly improve competitiveness through 
appropriate restructuring and new Greenfield investment. Priorities include the energy sector, 
especially renewable energy in wind, PV, geothermal, hydro etc, the tourism and cultural sectors, 
environmental management, the ICT and BIO sectors where Greece is a leader in mobile 
penetration, major infrastructure projects and other business services including logistics, etc.

Foreign direct investment in these and other areas is very much welcomed. This can be supported 
by both available grants and/ or tax benefits through the Investment law, Public Private 
Partnership and the  effective utilization of European Community structural funds amounting to 26 
billion Euros core spanning the period 2007 – 2013; thirdly cut down on all red tape and a major 
and long-overdue regulatory reform to cut down the cost of doing business and support rather than 
stifle entrepreneurship as well as promote competition in both commodity, capital and labour 
markets.

We are determined to move on all three fronts and demonstrate measurable positive results within 
a year. The specific measures that we are implementing are part of the Stability and Growth 
Program, which has been submitted and approved by the European Commission early this month.

Through substantial primary expenditures reduction and permanent measures to enhance revenues 
and fight tax evasion, the general government deficit for 2010 is expected to be reduced by 4 
percentage points to 8,7% of GDP. The Hellenic Statistical Service is becoming an independent 
body. Public Finance Management is being overhauled and monitored on a monthly basis. The 
operation of a Unified Payment System will rationalize wage expenditures for all public servants. 
A comprehensive reform of taxation including a drastic simplification and elimination of 
exemptions, along with the introduction of a unified tax scale and a stable and transparent tax 
system will be completed within this year.

There is no doubt that addressing macroeconomic imbalances and restoring fiscal discipline is a 
top priority. It is a necessary condition for restoring credibility and stability in financial markets so 
that the country can finance, at a relatively low cost, its growth and development. Nevertheless, it 
is not a sufficient condition.

The major challenge for the country is to enhance its productive base and competitive advantage 
in global markets; to increase productivity and competitiveness, to exploit its untapped potential 
and unexploited resources, to produce new wealth and secure jobs as well as a better standard of 
living for its citizens and for the young generation which aspires to a better future. This is the 
main challenge for policy making. This is my biggest challenge as Minister of the Economy, 
Competitiveness and Shipping.
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For this reason we are implementing in 2010 an ambitious public investment program totaling 
10,3billion Euros, supported by both national EU community structural funds.

At the same time we are pursuing a major regulatory reform to simplify procedures for start–ups, 
licensing and operation of firms thus supporting entrepreneurship. The Bill for business start-ups 
is under preparation and will be submitted in Parliament in the next few weeks. By using an 
electronic registry, supported by the appropriate software and process reengineering, in close 
collaboration with Business Chambers of the time required to open up a business in Greece will be 
reduced from 38 days to 1 day and the relative steps from 15 to 1.

Simplifying drastically licensing procedures will be similarly completed by June. Finally, we are 
mobilizing additional funding through PPPs and the European Investment Bank as well as other 
sovereign and private wealth and equity funds.

This past weekend I visited Abu Dhabi to explore the governments’ willingness to participate as 
partners and equity investors in our initiative to set up a Hellenic Development Fund. I am happy 
to report that there was genuine interest in this endeavor. Through HDF, investment projects in 
renewable energy, infrastructure, tourism on ICT in Greece and the wider region will be funded 
through a wide range of HDF securities, from large volume benchmark bonds to private 
placements and commercial paper programs.

Implementation of this ambitious agenda however needs some time: a breathing space for the 
Government to implement the adopted measures and thus regain credibility and trust at home and 
abroad.

The recent speculative attacks on Greek bonds have raised spreads to such an extent that they have 
undermined these efforts. It is more important than ever therefore for us to take all necessary 
measures to stabilize market expectations implement our submitted Stability and Growth Program. 
At the same time however, we need the active support of Euro zone member countries and 
institutions. Because, at the end of the day, the current Greek crisis is also a test for the resilience 
of Euro -zone institutions to mitigate asymmetric shocks and to manage effectively speculative 
attacks on any single member country.

To deal with uncertainty and market volatility, a stable and effective framework of rules and 
regulations is needed. This is a well known fact to the Shipping Community which has often 
turned to the IMO for support and guidance. International collaboration and solidarity is a 
prerequisite for addressing common challenges that cannot be easily resolved at the enterprise 
level.

It is worth mentioning here such important IMO initiatives as the protection and preservation of 
the marine environment, maritime safety, the promotion of security and ship’s efficiency 
standards, the protection of vital sea lanes from piracy and its important “Go to Sea!” campaign to 
attract new entrants to the shipping industry.

Greece, representing one of the leading maritime nations in the world, attaches great importance 
and has supported fully these global initiatives. I would venture to say that more effective 
international cooperation to safeguard a stable, well regulated framework for international finance 
is sorely needed today. The costs from financial turbulence are often too high to be borne by a 
single company or a single country.

The Greek Shipping Sector has proven in the past that it knows how to survive a crisis and return 
to the forefront of the international economic scene with even higher dynamism. I am convinced 
that it will do so once again. On our part, we are committed to support the industry’s adjustment 
process which has already been impressive. Greek Shipping has expanded in both tonnage and 
ship numbers while it has improved in sophistication tremendously. Its leading position in the 
world and the permanent position of the Greek flag in the White List of the Paris Memorandum on 
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Port State Control make every Greek proud. Under many flags, the Greek owned fleet has seen its 
average age drop by half and this trend is expected to continue during the next two years.

On the other hand, within a volatile economic and financial environment, old concerns require a 
fresh look.

One such issue relates to the insufficient number of young people who choose shipping as a 
carrier. Despite high remuneration levels and vastly improved living conditions aboard compared 
to fifteen years ago recruitment campaigns have had limited success. We will have to take a new, 
hard look at the reasons why this happens and devise appropriate measures and incentives to 
reverse this trend.

Upgrading training in the maritime academies is also a top priority.

Thirdly, it is a well known fact that diligence, experience and drive, found in Greek Officers is 
hard to match worldwide. We are concerned however that, an increasing number of ship officers 
leave the profession early. Because the cost of producing an STCW certified ship officer today is 
considerable, early departures from ship service place a big burden on the cost structure especially 
in the tanker and gas carrier sectors. I have already commissioned a study on the subject with a 
view towards introducing appropriate measures to reverse this trend.

Finally, we are committed to improve the competitiveness of our ports by making them integrated 
service hubs, financed through PPPs and to upgrade sea – tourism and cruise services through 
appropriate regulatory changes and investment activities.

Ladies and Gentlemen,

The decision to upgrade the status of the former Ministry of Merchant Marine and make it an 
integral part of the newly created Ministry, which I have the honor to head, reflects the 
fundamental importance that the new Government attributes to Greek Shipping, its 
accomplishments and its contribution to the national economy.

None of the above can be achieved if we do not strengthen the collaboration between enterprises, 
financial institutions and Governments. We all find ourselves in the same boat.

Let us explore creative ways to reduce uncertainty and unnecessary volatility in financial markets; 
let us explore innovative ways to pursue jointly profitable investment opportunities; let us create 
the basis for long lasting partnerships for growth and development.

I wish every success to your deliberations and I am looking forward to receiving the conclusions 
of this important Forum.

Thank you very much for your attention. 
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Διοργάνωση ναυτιλιακού συνεδρίου από την Capital 
Link 

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 - 18:30

Το πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο πραγματοποίησε την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου η Capital Link στην Αθήνα με συμμετοχή 
που ξέπέρασε τα 1.200 άτομα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο διοργανώθηκε στο Athens 
Ledra Marriott Hotel και είχε θέμα «Πρόσβαση σε Κεφάλαια Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη». 
 
Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση ναυτιλιακά συνέδρια στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, όπου εισηγμένες 
ναυτιλιακές εταιρίες, τραπεζίτες και αναλυτές απευθύνονται στο διεθνές επενδυτικό κοινό, ενώ στο Συνέδριο των 
Αθηνών η διεθνής χρηματοοικονομική κοινότητα και παράγοντες της αγοράς απευθύνονται στην Ελληνική και διεθνή 
ναυτιλία.  
 
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των κεφαλαιαγορών και των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, και επικεντρώθηκε στις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την άντληση κεφαλαίων τόσο 
από ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο, όσο και από αυτές που παραμένουν ιδιωτικές. Επίσης, 
στο Συνέδριο αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν τρόποι για τη διαχείριση των κινδύνων και του ρίσκου στο σημερινό 
εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Έγινε επίσης αναφορά στις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία, το διεθνές 
εμπόριο και την ενέργεια. Αξιολογήθηκαν νέα και αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα Ελληνικών πλοιοκτητριών 
εταιρειών που απαντούν στην αστάθεια και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η σημερινή παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. 
 
Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης τόνισε το ρόλο της εταιρίας που λειτουργεί σαν συνδετικός 
κρίκος μεταξύ των ναυτιλιακών εταιριών και της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας. Ανέφερε ότι η κρίση τόσο στην 
παγκόσμια οικονομία, όσο και κατ’ επέκταση στο διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλία προήλθε από τον τραπεζικό χώρο. 
Σήμερα, υπάρχουν δειλά σημάδια ανάκαμψης σε διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει σημαντική αστάθεια και 
αβεβαιότητα. Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης ή περαιτέρω ανάπτυξης για κάθε δραστηριότητα, 
ιδιαίτερα δε για τη ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι ναυτιλιακές εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο 
σήμερα. Οι τράπεζες, παρά τη βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα προβλήματά τους, και γενικώς 
υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ επέκταση και για τη ναυτιλία, που όμως έχει σημαντική 
ανάγκη κεφαλαίων. Παρ΄όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες στη 
ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα άντλησης 
σημαντικών κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους δομή και παράλληλα έχοντας ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη. 
 
Είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο και σημαντικό το γεγονός ότι το Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα 
παρόλη την αρνητική συγκυρία για την Ελλάδα, συγκέντρωσε την αφρόκρεμα του ναυτιλιακού και 
χρηματοοικονομικού χώρου, με συμμετοχή των σημαντικότερων εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Έδωσε την 
ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Ελλήνων πλοιοκτητών, εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών καθώς και άλλων 
παραγόντων της αγοράς, πάνω σε ένα μεγάλο εύρος ευκαιριών και προκλήσεων που αφορούν ειδικά τη ναυτιλιακή 
κοινότητα, αλλά και τους χρηματοδότες και επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, διαχειριζόμενοι περισσότερο από 
το 20% του παγκόσμιου στόλου. Παρά τον κυκλικό χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν 
καταφέρει να επιβιώσουν σε αδύναμες αγορές και να μετατρέψουν τις απώλειες σε κέρδη όταν οι αγορές 
βελτιώθηκαν. Η διεθνής ναυτιλία και η επενδυτική κοινότητα συνεχίζουν να παρακολουθούν τους χειρισμούς των 
Ελλήνων πλοιοκτητών κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και υφέσεως δεδομένου ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν 
αποδείξει την επιτυχία τους σε ένα από τα πιο σημαντικά, δύσκολα και απρόβλεπτα επαγγέλματα του κόσμου.
 
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ  
 
Το Συνέδριο άνοιξε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη.
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ  
 
Κεντρικός Ομιλητής του Συνεδρίου ήταν ο καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Pro-Vice Chancellor, City University, 
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Λονδίνο ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια του γεύματος με θέμα «Παγκόσμια Ναυτιλία, Χρηματοδότηση και 
Κεφαλαιαγορές: Από τη Μία Δεκαετία στην Άλλη». O καθηγητής κ. Γραμμένος τόνισε τη βεβαιότητά του ότι τόσο οι 
τράπεζες, όσο και οι αμερικανικές κεφαλαιαγορές θα εξακολουθήσουν να είναι «πηγές» χρηματοδότησης για τα 
μετοχικά κεφάλαια και την έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης.
 
Αναφερόμενος στην Κίνα και τις ΗΠΑ, είπε: "Η Κίνα έχει χάσει τις εξαγωγές, ενώ συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις 
αυξημένες βιομηχανικές της ικανότητες, με σκοπό τη διατήρηση της οικονομικής της δραστηριότητας και τη 
δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα, από αυτή τη χρηματοδότηση, ταράζει το μηχανισμό 
τιμολόγησης. Στις ΗΠΑ, λόγω της αβεβαιότητας, τα νοικοκυριά αποταμιεύουν και δεν επενδύουν, ενώ ο Πρόεδρος 
Ομπάμα μπορεί να φορολογεί τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό από τις αμερικάνικες πολυεθνικές 
εταιρείες. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα είναι αυτό μια υπόδειξη ή πρόσκληση για τον επαναπατρισμό τους, 
τώρα, σε μία περίοδο όπου ένας αριθμός πολυεθνικών έχει ανακαλύψει ότι στο εξωτερικό τα κέρδη πέφτουν και τα 
κόστη αυξάνονται; Αυτές οι συνθήκες δημιουργούνται σταδιακά για να οδηγήσουν σε έναν προστατευτισμό και 
διαίρεση του κόσμου σε οικονομικά μπλοκ."
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, υπήρξαν παρουσιάσεις από τους ακόλουθους: 
 
• κ. Casper Burgering, Vice President, ΑBN AMRO Economics, ο οποίος μίλησε για το θέμα της «Παγκόσμιας 
Οικονομίας και τις Αγορές Πρώτων Υλών και Ενέργειας» και είπε πως η ABN AMRO αναμένει μια παγκόσμια οικονομική 
ανάπτυξη της τάξεως του 4% τόσο το 2010 όσο και το 2011. Επίσης αναμένουν την Κινέζικη οικονομία να αναπτυχθεί 
το 2010 και 2011 9,4% και 9,9% αντίστοιχα. «Οι αναδυόμενες χώρες της Ασίας (ιδίως η Κίνα) θα οδηγήσουν το 
δρόμο, το 2010 και 2011, για την οικονομική ανάπτυξη και του υπόλοιπου κόσμου» τόνισε. Η ABN AMRO θεωρεί πως 
η Κίνα δεν έχει σταματήσει την ανάπτυξή της και θα έχει υψηλή ανάγκη για σιδηρούχων συναφών βασικών προϊόντων 
για τα επόμενα δύο χρόνια. Προβλέπουν επομένως ένα λαμπρό μέλλον έως το 2011 για τη ζήτηση παραγωγής 
πρώτων υλών χάλυβα και, συνεπώς, για τη ναυτιλία.
 
• κ. Χάρη Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank Nederland, με θέμα «Το Νέο 
Πρότυπο στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση». Ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η παραδοσιακή 
χρηματιστηριακή ναυτιλιακή αγορά έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 1-2 χρόνια. Οι παραδοσιακές πηγές 
χρηματοδότησης έχουν μειωθεί σημαντικά και πιο συντηρητικές προσεγγίσεις γίνονται προς την χρηματοδότηση 
πλοίων. Στο μεταξύ, οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις παραμένουν υψηλές. Η Fortis Bank Nederland βλέπει σαφείς 
ευκαιρίες, ως αποτέλεσμα των προβλημάτων χρηματοδότησης. Μέρος των αναγκαίων κεφαλαίων θα αντληθεί από 
την κεφαλαιαγορά – μετοχές και ομόλογα – και ιδιωτικές τοποθετήσεις από θεσμικούς επενδυτές. Οι αγορές για 
άντληση μετοχικού κεφαλαίου και ομολόγων υψηλής απόδοσης ανοίγουν και πάλι, και για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο 
κ. Αντωνίου τόνισε πως αυτό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία, μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων ναυτιλιακών 
κεφαλαίων, επιτρέποντας έτσι τους επενδυτές να επενδύσουν σε προσεκτικά επιλεγμένα και διαφοροποιημένα 
χαρτοφυλάκια ναυτιλιακών δανείων που προσφέρουν δυνατότητες ελκυστικών αποδόσεων με λογικό ρίσκο.  
 
• κ. Σωκράτη Λεπτό-Bourgi, Partner, Global Shipping & Ports Leader, PricewaterhouseCoopers, με θέμα «Ευκαιρίες 
και Προκλήσεις στη Σημερινή Αγορά», ο οποίος αναφέρθηκε στο ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε 
ένα δύσκολο περιβάλλον. Η πρόσβαση σε κεφάλαια αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιβίωσή τους και τη 
δυνατότητα τους να εκμεταλλευτούν επενδυτικές ευκαιρίες. Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να είναι συντηρητικές στις 
χορηγήσεις νέων δανείων και θα παρακολουθούν στενότερα τις υφιστάμενες δανειακές τους απαιτήσεις. Οι 
ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να διαπραγματευτούν με τους δανειστές τους για αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών 
τους και να αναζητήσουν κοινώς αποδεκτές λύσεις με άλλους εταίρους (ναυπηγεία, ναυλωτές κτλ.). Η πρόσβαση σε 
άλλες πηγές κεφαλαίων είναι δυνατή, αλλά απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία. Καθότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, 
οι εταιρείες θα πρέπει να προετοιμάζονται από νωρίς. Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και επενδυτών είναι μια διαρκής διαδικασία.
 
• Ο κ. Elias Sakellis, Executive Director και ο κ. Jim Karp, Managing Director, Financing Group της Goldman Sachs 
μίλησαν για  τις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας στον τομέα της ναυτιλίας, οι οποίες δημιουργούν μια σειρά 
προκλήσεων και ευκαιριών. Εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων - που δεν ήταν διαθέσιμες πριν από 12 μήνες - είναι τώρα 
διαθέσιμες για να τροφοδοτήσουν τα σχέδια ανάπτυξης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω αγορές ιδιωτικών 
και δημοσίων κεφαλαίων όμως είναι διαθέσιμες μόνο για τις εταιρείες με «σταθερούς» ισολογισμούς και με πλήρως 
χρηματοδοτημένα επιχειρηματικά σχέδια. Κατόπιν τούτου, οι υποκείμενες συνθήκες λειτουργίας, προκαλούν ακόμη 
άγχος και δυσφορία μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών. Προκειμένου να ανακάμψουν αυτές οι εταιρείες, είναι κρίσιμης 
σημασίας να έχουν μια ολιστική προσέγγιση ως προς τις διαπραγματεύσεις τους με όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποιήσανε την πρόσφατη συμβουλευτική τους εμπειρία και αναλύσανε βασικά διδάγματα 
που αντλήθηκαν από επιτυχείς αναδιαρθρωτικές διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες, διαχειριστές, οικονομικούς πιστωτές, 
charter counterparties, εμπορικούς πιστωτές, ναυπηγεία, και μετόχους.
 
• Δρ. Anil Sharma, Global Marketing Systems Inc., Founder, President & CEO ο οποίος μίλησε για την «Απόσυρση 
Πλοίων στη Σημερινή Αγορά». Τόνισε πως όπως όλα τα θέματα που αφορούν τη ναυτιλία,  έτσι και η απόσυρση 
πλοίων έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές από το 4ο τρίμηνο του 2008, με τις αξίες των πλοίων για απόσυρση να έχουν 
πέσει κατακόρυφα. Ανέφερε πως σημαντικές αλλαγές αναμένονται και ως προς το πώς και το πού μπορεί να γίνει η 
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απόσυρση πλοίων. Οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο που ελέγχονται από Ελληνικά συμφέροντα έχουν ένα 
σημαντικό στόλο μεγάλης ηλικίας. Παρότι παραδοσιακά, πλοία ηλικίας 30 ετών οδηγούνταν προς απόσυρση, τώρα 
αποσύρονται πλοία ηλικίας 20 ετών και νεότερα. Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον της χρηματοοικονομικής 
κοινότητας και των επενδυτών να έχουν μια καλή γνώση της βιομηχανίας απόσυρσης πλοίων, προκειμένου να 
προετοιμαστούν για ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις αξίες των πλοίων προς απόσυρση.
 
• κ. Clay Maitland, Managing Partner, International Registries and Founding Chairman της NAMEPA (Ένωσης 
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Βόρειας Αμερικής) μίλησε για το θέμα «Προβλέποντας το Μέλλον: Ναυτιλία και 
Οικονομικές Αγορές». Ο κ. Maitland, ο οποίος διαχειρίζεται το μητρώο πλοίων των Νήσων Μάρσαλ (Marshall Islands) - 
το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο – δήλωσε πως η ναυτιλιακή αγορά ξηρού χύδην φορτίου μέχρι τώρα «είναι σε καλά 
επίπεδα». Η αγορά δεξαμενόπλοιων και άλλων υγρών φορτίων είναι «σε καλύτερα επίπεδα από ότι περίμενα, σε 
σύγκριση με τις προοπτικές του περασμένου έτους», πρόσθεσε. Η ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων «εξακολουθεί να 
έχει την εικόνα ενός σωρού ερειπίων», ενώ βλέπει τις ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών, ως «ίσως - και τονίζω 
το ίσως» να πλησιάζουν το χαμηλότερο σημείο του κύκλου. Ο κ. Maitland παρατήρησε: «Για όποιον θέλει να νιώσει 
τον παλμό της ναυτιλίας, θα τον συμβούλευα να εξετάσει ποιός αγοράζει πλοία. Είναι οι ευφυείς και προσεχτικοί 
Έλληνες πλοιοκτήτες οι οποίοι αρχίζουν να αγοράζουν μεταχειρισμένα πλοία σε καλή κατάσταση σχεδόν όλων των 
τύπων. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχουν κρίνει την αγορά σωστά. Φυσικά, η Γερμανική KS αγορά, είναι όπως λένε οι 
Γερμανοί, "spurlos versunken", με πολλούς δανειστές να αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία όμως ο κλάδος θα 
μπορεί να ξεπεράσει. Η ναυτιλία σε γενικές γραμμές θα έχει μια εκπληκτικά ισχυρή ανάκαμψη, αρχίζοντας από το 
πρώτο τρίμηνο του 2011.»
 
• κ. Loli Wu, Managing Director, Investment Banking Head of Americas Transportation & Infrastructure, Bank of 
America Merrill Lynch Securities, ανέλυσε το θέμα «Άντληση Κεφαλαίων για τη Ναυτιλία Σήμερα: Επιλογές και 
Εναλλακτικές Λύσεις - μια Επισκόπηση της Αγοράς» και πρόσφερε μία αξιολόγηση της σημερινής και προηγούμενης 
αγοράς κεφαλαίων προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Παρουσίασε διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την άντληση 
κεφαλαίων όπως των αρχικών και δευτερογενών δημόσιων εγγραφών (IPOs και follow-ons), MLPs, η αγορά 
ομολόγων, αλλά και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
 
• κ. Roland Peeters, Managing Director, Axia Ventures Group και τον κ. Δημήτριο Αθανασόπουλο, Managing Partner, 
Axia Ventures Group με θέμα «Άντληση Κεφαλαίων μέσω Private Equity».  Μίλησαν για τα  ιδιωτικά μετοχικά 
κεφάλαια (Private Equity) τα οποία αποτελούν πλέον μια καθιερωμένη πηγή κεφαλαίου, τα οποία οι διοικήσεις των 
ναυτιλιακών εταιριών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους όταν κοιτούν διάφορες επιλογές επέκτασης. Το να έχουν 
έναν επενδυτή από το χώρο του Private Equity μπορεί να αποφέρει όχι μόνο κεφαλαιακά αλλά και επιχειρησιακά και 
στρατηγικά οφέλη που μπορούν να επιταχύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης μιας επιχείρησης και τη δημιουργία αξίας. 
Στην ομιλία τους, εξέτασαν το ιστορικό της βιομηχανίας, πώς λειτουργεί, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τη 
σχέση της με τη ναυτιλία.
 
• κ. Βασιλική Τσαγανός, Partner, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, με θέμα «Αντλώντας κεφάλαιο στια 
Αμερικανικές Κεφαλαιακές Αγορές – Νομικές Προκλήσεις» της οποίας η παρουσίαση διερεύνησε περιεκτικά τα νομικά 
ζητήματα που οι ξένες εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους όταν σκοπεύουν να εισέλθουν στις 
Αμερικανικές αγορές κεφαλαίων. Όπως τις λογιστικές προδιαγραφές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και 
των χρηματιστηρίων, τις απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού καθώς και εταιρικής 
διακυβέρνησης. Ανέλυσε το πώς οι εταιρείες μπορούν να προετοιμαστούν νομικά έτσι ώστε να είναι σε μια πολύ καλή 
κατάσταση για τους διάφορους εναλλακτικούς τρόπους άντλησης κεφαλαίων των ΗΠΑ.
 
• Ο κ. Michael Newell, Partner, Νorton Rose Group, με θέμα «Ναυτιλιακά Κεφάλαια - Τρέχουσες Ευκαιρίες και 
Υποδομές» συζήτησε τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς που οδήγησαν στη δημιουργία διαφόρων funds, τα οποία 
συστάθηκαν για να επιδιώξουν διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες στις ναυτιλιακές αγορές. Μια σειρά από διαφορετικά 
funds έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών κοινοπραξιών ή ιδιωτικών οχημάτων 
ιδίων κεφαλαίων για να επωφεληθούν από διάφορα κενά στις χρηματοδοτήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή επισφαλών 
στοιχείων ενεργητικού. Επιπλέον, οι νέες αφίξεις περιλαμβάνουν κεφάλαια που έχουν συσταθεί για να ενεργούν ως 
ειδικευμένοι δανειστές σε ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και αμοιβαία κεφάλαια που στοχεύουν στη ναυτιλιακή αγορά. 
Αυτά τα κεφάλαια εξετάζουν directional plays με βάση την αγορά στο σύνολό της, καθώς ψάχνουν για συγκεκριμένες 
ευκαιρίες σε σχέση με την τιμολόγηση εντός συγκεκριμένων τμημάτων του κλάδου. 
 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
 
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Capital Link, εταιρία συμβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών 
Σχέσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη, που μεταξύ άλλων εξειδικεύεται στο χώρο της ναυτιλίας, συνεργαζόμενη με την 
πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιριών εισηγμένων στα Χρηματιστήρια της Ευρώπης και Αμερικής.  
 
MEDIA PARTNERS  
 
Οι Media Partners του Συνεδρίου ήταν οι εξής από την Ελλάδα και το εξωτερικό:  Business File, Digital Ship, 
Economic Outlook, Elnavi, Fairplay, Καθημερινή, Lloyd’s List, The Maritime Executive, Maritime Global Net, Ναυς, 
Ναυτικά Χρονικά, Οικονομική Επιθεώρηση, SBC TV Channel, Ship2shore, TradeWinds, Wall Street Greek, Worldoils. 

Page 3 of 4Διοργάνωση ναυτιλιακού συνεδρίου από την Capital Link - Capital.gr

1/3/2010http://www.capital.gr/NewsPrint.asp?id=913613



 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ CAPITAL LINK 
 
• Κύριος Χορηγός: Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.  
• Χρυσός Χορηγός: Knight Capital Group  
• Αργυρός Χορηγός: PricewaterhouseCoopers, Marshall Islands Registry 
• Χάλκινος Χορηγός: Deloitte  
 
ΧΟΡΗΓΟΙ 
 
Axia Ventures Group, Bank of America Merrill Lynch, Citi Private Bank, Cantor Fitzgerald, Credit Suisse, Fried Frank, 
Germanischer Lloyd AG, Goldman Sachs, GMS, Jefferies, Marfin Egnatia Bank, Maxim Group, Norton Rose. 
 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
• Χορηγός Πρωινού: Hellenic Petroleum  
• Χορηγός Γεύματος: Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation και Prime Marine Corporation 
• Χορηγός Δεξίωσης: Tsakos Energy Navigation 
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ 
 
• Antares Shipmanagement S.A. 
• N. Cotzias Shipping Consultants 
• Golden Destiny S.A.
 

 
http://www.capital.gr/news.asp?id=913613 
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Δείτε εδώ τα τελευταία νέα, με φωτογραφίες, για τις Πολιτικές, Οικονομικές, Κοινωνικές, 
Πολιτιστικές, Τεχνολογικές εξελίξεις και όλα τα σημαντικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν 
στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Επικοινωνία: monk54@otenet.gr 

 

Κοινή χρήση  Αναφορά κατάχρησης  Επόμενο ιστολόγιο» Δημιουργία ιστολογίου

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010 

Capital Link: Κρίσιμη για τη ναυτιλία η 
επίλυση των προβλημάτων στις τράπεζες  

«Οι 
τράπεζες
, παρά 
τη 
βελτίωση
που 
παρουσι
άζουν, 
δεν 
έχουν 
επιλύσει 
τα 
προβλήμ

ατά τους, και γενικώς υπάρχει στενότητα 
χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ επέκταση και για 
τη ναυτιλία, που όμως έχει σημαντική ανάγκη 
κεφαλαίων». 
 
Αυτό επεσήμανε ο Πρόεδρος της Capital Link 
Νικόλαος Μπορνόζης στο πρώτο Ναυτιλιακό Συνέδριο 
της Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Πρόσβαση σε 
Κεφάλαια Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη»: 
 
«Παρ΄όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και 
παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες στη 
ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες 
ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδεδειγμένα την 
ικανότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις 
κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους 
δομή και παράλληλα έχοντας ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη».  
 
Ο Elias Sakellis, Executive Director και ο Jim Karp, 
Managing Director, Financing Group της Goldman 
Sachs αναφερόμενοι στις τρέχουσες συνθήκες 
λειτουργίας στον τομέα της ναυτιλίας, οι οποίες 
δημιουργούν μια σειρά προκλήσεων και ευκαιριών. 
Εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων - που δεν ήταν 
διαθέσιμες πριν από 12 μήνες - είναι τώρα διαθέσιμες 
για να τροφοδοτήσουν τα σχέδια ανάπτυξης των 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω αγορές 
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ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων όμως είναι 
διαθέσιμες μόνο για τις εταιρείες με «σταθερούς» 
ισολογισμούς και με πλήρως χρηματοδοτημένα 
επιχειρηματικά σχέδια. Κατόπιν τούτου, οι 
υποκείμενες συνθήκες λειτουργίας, προκαλούν ακόμη 
άγχος και δυσφορία μεταξύ των ναυτιλιακών 
εταιρειών.  
 
Προκειμένου να ανακάμψουν αυτές οι εταιρείες, είναι 
κρίσιμης σημασίας να έχουν μια ολιστική προσέγγιση 
ως προς τις διαπραγματεύσεις τους με όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποίησαν την 
πρόσφατη συμβουλευτική τους εμπειρία και 
αναλύσανε βασικά διδάγματα που αντλήθηκαν από 
επιτυχείς αναδιαρθρωτικές διαπραγματεύσεις με 
ιδιοκτήτες, διαχειριστές, οικονομικούς πιστωτές, 
charter counterparties, εμπορικούς πιστωτές, 
ναυπηγεία, και μετόχους. 
 
Όσο αφορά στο « Νέο Πρότυπο στη Ναυτιλιακή 
Χρηματοδότηση» ο Χάρης Αντωνίου, Global Head 
Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank 
Nederland υπογράμμισε ότι «η παραδοσιακή 
χρηματιστηριακή ναυτιλιακή αγορά έχει υποστεί 
σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 1-2 χρόνια. Οι 
παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης έχουν μειωθεί 
σημαντικά και πιο συντηρητικές προσεγγίσεις γίνονται 
προς την χρηματοδότηση πλοίων. Στο μεταξύ, οι 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις παραμένουν υψηλές» 
και προσέθεσε: 
 
«Μέρος των αναγκαίων κεφαλαίων θα αντληθεί από 
την κεφαλαιαγορά – μετοχές και ομόλογα – και 
ιδιωτικές τοποθετήσεις από θεσμικούς επενδυτές. Οι 
αγορές για άντληση μετοχικού κεφαλαίου και 
ομολόγων υψηλής απόδοσης ανοίγουν και πάλι, και για 
τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Αυτό προσφέρει μια 
μοναδική ευκαιρία, μέσω της δημιουργίας 
εξειδικευμένων ναυτιλιακών κεφαλαίων, επιτρέποντας 
έτσι τους επενδυτές να επενδύσουν σε προσεκτικά 
επιλεγμένα και διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια 
ναυτιλιακών δανείων που προσφέρουν δυνατότητες 
ελκυστικών αποδόσεων με λογικό ρίσκο». 
Αναρτήθηκε από monk στις 2/24/2010 02:21:00 μμ  
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Eκτύπωση

Αποκαθίσταται η χρηματοδότηση της διεθνούς ναυτιλίας  

Του Νικου Mπαρδουνια 

Τα ναυτιλιακά χαρτοφυλάκιά τους έχουν αρχίσει να «ξεσκονίζουν» και πάλι μεγάλες διεθνείς τράπεζες, 
οι οποίες λόγω της κρίσης είχαν αποσυρθεί από τη χρηματοδότηση των επενδυτικών κινήσεων του 
ναυτιλιακού κλάδου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν χθες στο πλαίσιο του ναυτιλιακού συνεδρίου 
της Capital Link με θέμα «Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - αναμένοντας την ανάκαμψη», το οποίο 
διεξήχθη στο ξενοδοχείο Athens Ledra Marriott Hotel. 

Στο συνέδριο εκπρόσωποι τραπεζών, αλλά και εκπρόσωποι εταιρειών - συμβούλων υποστήριξαν ότι οι 
τράπεζες συνεχίζουν να στηρίζουν τους καλούς εφοπλιστές πελάτες τους και παράλληλα εξετάζουν 
κατά περίπτωση όσους επιθυμούν να επενδύσουν για πρώτη φορά στη ναυτιλία. Συγχρόνως, 
αναφέρθηκε ότι και ασιατικές τράπεζες έχουν αρχίσει σιγά σιγά να χρηματοδοτούν τη ναυτιλία. «Εως το 
2011 προβλέπεται λαμπρό μέλλον για τη ζήτηση χάλυβα και συνεπώς κερδισμένη θα βγει και η 
ναυτιλία» ανέφερε μιλώντας στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της ABN AMRO Economics κ. Κάσπερ 
Μπέργκεριν. 

Από την πλευρά τους οι Eλίας Σακέλης και Τζιμ Καρπ από την Goldman Sachs μίλησαν για τις 
τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας στον τομέα της ναυτιλίας, οι οποίες δημιουργούν μια σειρά 
προκλήσεων και ευκαιριών. «Εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων είναι πλέον διαθέσιμες» ανέφεραν και 
συμπλήρωσαν: «Οι εν λόγω αγορές ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων όμως είναι διαθέσιμες μόνο για 
τις εταιρείες με “σταθερούς” ισολογισμούς και με πλήρως χρηματοδοτούμενα επιχειρηματικά σχέδια». 

Χαιρετίζοντας στο συνέδριο η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λ. Κατσέλη 
ανακοίνωσε τη σύσταση του Hellenic Development Fund. Στόχος του είναι η αξιοποίηση επενδυτικών 
δυνατοτήτων σε βασικούς άξονες της οικονομίας. Η κ. Κατσέλη δεν παρέλειψε να σημειώσει τη 
σημασία και το ρόλο της ναυτιλίας για την εθνική οικονομία. 
 
Hμερομηνία :  24/2/10    
 
Copyright:  http://www.kathimerini.gr 
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Τρίκαλα, 1/3/2010 

Οικονομικά 

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ  

Σύσταση Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης  
 
 

&ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ  
 
Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα 
Κατσέλη, μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα με θέμα: "Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - Αναμένοντας την 
ανάκαμψη".  
Στόχος του Ταμείου ανέφερε η υπουργός Οικονομίας είναι η αξιοποίηση επενδυτικών δυνατοτήτων σε βασικούς άξονες της οικονομίας.  
Τόνισε επίσης τη σημασία και το ρόλο της ναυτιλίας, στις προσπάθειες που γίνονται για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.  
Στις προτεραιότητες του υπουργείου της, υπογράμμισε η κ. Κατσέλη, είναι η προσέλευση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και η αναβάθμιση 
της ναυτικής εκπαίδευσης.  
Αναφέρθηκε στις δυνατότητες της ναυτιλίας και στις προσπάθειες της κυβέρνησης να εξισορροπήσει την εθνική οικονομία.  
 
 

  © Copyright 2010 -- Η ΕΡΕΥΝΑ www.e-erevna.gr Η ΕΡΕΥΝΑ 24 Φεβρουαρίου 2010, αρ. φύλλου 15436,   σελίδα 
32   
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Λ. Κατσέλη - Σύσταση Ελληνικού Ταμείου 
Ανάπτυξης 
(ANA) – 5 ημέρες πριν 

Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε η 
Capital Link στην Αθήνα με θέμα: "Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - Αναμένοντας την 
ανάκαμψη". Στόχος του Ταμείου ανέφερε η υπουργός Οικονομίας είναι η αξιοποίηση 
επενδυτικών δυνατοτήτων σε βασικούς άξονες της οικονομίας. Τόνισε επίσης τη σημασία και το 
ρόλο της ναυτιλίας, στις προσπάθειες που γίνονται για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. 
Στις προτεραιότητες του υπουργείου της, υπογράμμισε η κ. Κατσέλη, είναι η προσέλευση νέων 
στο ναυτικό επάγγελμα και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Αναφέρθηκε στις 
δυνατότητες της ναυτιλίας και στις προσπάθειες της κυβέρνησης να εξισορροπήσει την εθνική 
οικονομία. 

© 2010 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ  
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010 21:41 Μοιραστείτε το στο Facebook     

Τη σύσταση του 
Ελληνικού Ταμείου 
Ανάπτυξης, ανακοίνωσε 
η υπουργός Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Λούκα 
Κατσέλη, μιλώντας στο 
συνέδριο που 
διοργάνωσε η Capital 
Link στην Αθήνα με 
θέμα: "Πρόσβαση σε 
κεφάλαια σήμερα - 
Αναμένοντας την 
ανάκαμψη". Στόχος του 
Ταμείου ανέφερε η 
υπουργός Οικονομίας 
είναι η αξιοποίηση 

επενδυτικών δυνατοτήτων σε βασικούς άξονες της οικονομίας. Τόνισε επίσης τη σημασία και το 
ρόλο της ναυτιλίας, στις προσπάθειες που γίνονται για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. 
Στις προτεραιότητες του υπουργείου της, υπογράμμισε η κ. Κατσέλη, είναι η προσέλευση νέων 
στο ναυτικό επάγγελμα και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Αναφέρθηκε στις 
δυνατότητες της ναυτιλίας και στις προσπάθειες της κυβέρνησης να εξισορροπήσει την εθνική 
οικονομία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

< Προηγούμενο   Επόμενο > 
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Διεθνές συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα 
Ανοίγουν οι αγορές κεφαλαίων για τις ναυτιλιακές εταιρείες 
Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010 07:00 
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=1781573 

 
 
«Η ελληνική ναυτιλία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι γνωρίζει πώς να επιβιώσει μια κρίση και να επιστρέψει στο 
προσκήνιο της διεθνούς οικονομικής σκηνής με ακόμη μεγαλύτερο δυναμισμό. Είμαι πεπεισμένη ότι θα το κάνει για άλλη 
μια φορά».  
 

Τα παραπάνω τόνισε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα 
Κατσέλη χαιρετίζοντας το διεθνής ναυτιλιακό συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα. 
 
Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη της συνεργασίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων με τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όλοι 
βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα είπε χαρακτηριστικά η υπουργός.  
 
Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας ήταν το θέμα που κυριάρχησε στο συνέδριο. Όπως είπε ο 
κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου, ο καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, τόσο οι τράπεζες, όσο 
και οι αμερικανικές κεφαλαιαγορές θα εξακολουθήσουν να είναι «πηγές» χρηματοδότησης για 
τα μετοχικά κεφάλαια και την έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης. 
 
Αναφερόμενος στην Κίνα και τις ΗΠΑ, είπε: «Η Κίνα έχει χάσει τις εξαγωγές, ενώ συνεχίζει να 
χρηματοδοτεί τις αυξημένες βιομηχανικές της ικανότητες, με σκοπό τη διατήρηση της 
οικονομικής της δραστηριότητας και τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα, 

από αυτή τη χρηματοδότηση, ταράζει το μηχανισμό τιμολόγησης. 
 
Στις ΗΠΑ, λόγω της αβεβαιότητας, τα νοικοκυριά αποταμιεύουν και δεν επενδύουν, ενώ ο πρόεδρος Ομπάμα μπορεί να 
φορολογεί τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό από τις αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες.  
 
Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα είναι αυτό μια υπόδειξη ή πρόσκληση για τον επαναπατρισμό τους, τώρα, σε μία 
περίοδο όπου ένας αριθμός πολυεθνικών έχει ανακαλύψει ότι στο εξωτερικό τα κέρδη πέφτουν και τα κόστη αυξάνονται; 
Αυτές οι συνθήκες δημιουργούνται σταδιακά για να οδηγήσουν σε έναν προστατευτισμό και διαίρεση του κόσμου σε 
οικονομικά μπλοκ.» 
 
Επίσης ο κ. Χάρης Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank Nederland, σημείωσε ότι η 
παραδοσιακή χρηματιστηριακή ναυτιλιακή αγορά έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 1-2 χρόνια.  
 
Οι παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης έχουν μειωθεί σημαντικά και πιο συντηρητικές προσεγγίσεις γίνονται προς τη 
χρηματοδότηση πλοίων. Στο μεταξύ, οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις παραμένουν υψηλές. 
 
Μέρος των αναγκαίων κεφαλαίων θα αντληθεί από την κεφαλαιαγορά - μετοχές και ομόλογα - και ιδιωτικές τοποθετήσεις 
από θεσμικούς επενδυτές.  
 
Οι αγορές για άντληση μετοχικού κεφαλαίου και ομολόγων υψηλής απόδοσης ανοίγουν και πάλι, και για τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία, υπογράμμισε ο κ. Αντωνίου.  
 
Τέλος ο κ. Σωκράτης Λεπτός-Bourgi, Partner, Global Shipping & Ports Leader, PricewaterhouseCoopers, σημείωσε ότι οι 
τράπεζες θα συνεχίσουν να είναι συντηρητικές στις χορηγήσεις νέων δανείων και θα παρακολουθούν στενότερα τις 
υφιστάμενες δανειακές τους απαιτήσεις. 
 
Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να διαπραγματευτούν με τους δανειστές τους για αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών 
τους και να αναζητήσουν κοινώς αποδεκτές λύσεις με άλλους εταίρους (ναυπηγεία, ναυλωτές κ.λπ.). Η πρόσβαση σε 
άλλες πηγές κεφαλαίων είναι δυνατή, αλλά απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία.  
 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ  
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παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.  

 

Η υπουργός Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

κ. Λούκα Κατσέλη.
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Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Οικονομία

του Μηνά Τσαμόπουλου

Capital Link: Κρίσιμη για τη ναυτιλία η 
επίλυση των προβλημάτων στις 
τράπεζες

«Οι τράπεζες, παρά τη βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα προβλήματά 
τους, και γενικώς υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ επέκταση και 
για τη ναυτιλία, που όμως έχει σημαντική ανάγκη κεφαλαίων».
 
Αυτό επεσήμανε  ο Πρόεδρος της Capital Link  Νικόλαος Μπορνόζης στο πρώτο 
Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Πρόσβαση σε Κεφάλαια 
Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη»:
 
«Παρ΄όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας από τους βασικούς 
παίκτες στη ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν 
αποδεδειγμένα την ικανότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, 
ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους δομή και παράλληλα έχοντας ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη». 
 
Ο  Elias Sakellis, Executive Director και ο Jim Karp, Managing Director, Financing Group 
της Goldman Sachs αναφερόμενοι  στις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας στον τομέα της 
ναυτιλίας, οι οποίες δημιουργούν μια σειρά προκλήσεων και ευκαιριών. Εναλλακτικές 
πηγές κεφαλαίων - που δεν ήταν διαθέσιμες πριν από 12 μήνες - είναι τώρα διαθέσιμες 
για να τροφοδοτήσουν τα σχέδια ανάπτυξης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω 
αγορές ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων όμως είναι διαθέσιμες μόνο για τις εταιρείες με 
«σταθερούς» ισολογισμούς και με πλήρως χρηματοδοτημένα επιχειρηματικά σχέδια. 
Κατόπιν τούτου, οι υποκείμενες συνθήκες λειτουργίας, προκαλούν ακόμη άγχος και 
δυσφορία μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών. 
 
Προκειμένου να ανακάμψουν αυτές οι εταιρείες, είναι κρίσιμης σημασίας να έχουν μια 
ολιστική προσέγγιση ως προς τις διαπραγματεύσεις τους με όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποίησαν την πρόσφατη συμβουλευτική τους εμπειρία και 
αναλύσανε βασικά διδάγματα που αντλήθηκαν από επιτυχείς αναδιαρθρωτικές 
διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες, διαχειριστές, οικονομικούς πιστωτές, charter 
counterparties, εμπορικούς πιστωτές, ναυπηγεία, και μετόχους.
 
Όσο αφορά στο « Νέο Πρότυπο στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση» ο  Χάρης Αντωνίου, 
Global Head Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank Nederland 
υπογράμμισε ότι  «η παραδοσιακή χρηματιστηριακή ναυτιλιακή αγορά έχει υποστεί 
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σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 1-2 χρόνια. Οι παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης 
έχουν μειωθεί σημαντικά και πιο συντηρητικές προσεγγίσεις γίνονται προς την 
χρηματοδότηση πλοίων. Στο μεταξύ, οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις παραμένουν 
υψηλές» και προσέθεσε:
 
«Μέρος των αναγκαίων κεφαλαίων θα αντληθεί από την κεφαλαιαγορά – μετοχές και 
ομόλογα – και ιδιωτικές τοποθετήσεις από θεσμικούς επενδυτές. Οι αγορές για άντληση 
μετοχικού κεφαλαίου και ομολόγων υψηλής απόδοσης ανοίγουν και πάλι, και για τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία. Αυτό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία, μέσω της δημιουργίας 
εξειδικευμένων ναυτιλιακών κεφαλαίων, επιτρέποντας έτσι τους επενδυτές να 
επενδύσουν σε προσεκτικά επιλεγμένα και διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ναυτιλιακών 
δανείων που προσφέρουν δυνατότητες ελκυστικών αποδόσεων με λογικό ρίσκο».  
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Η υπουργός Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη.

Ανοίγουν οι αγορές κεφαλαίων για τις ναυτιλιακές εταιρείες  
Συντάχθηκε απο τον/την naftemporiki.gr    
Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2010 07:07 

«Η ελληνική ναυτιλία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι γνωρίζει πώς να επιβιώσει μια κρίση και 
να επιστρέψει στο προσκήνιο της διεθνούς οικονομικής σκηνής με ακόμη μεγαλύτερο 
δυναμισμό. Είμαι πεπεισμένη ότι θα το κάνει για άλλη μια φορά».

Τα παραπάνω τόνισε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη χαιρετίζοντας το διεθνής ναυτιλιακό 
συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα.

Παράλληλα υπογράμμισε την ανάγκη της συνεργασίας των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις κυβερνήσεις για 
την αντιμετώπιση της κρίσης. Όλοι βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα είπε 
χαρακτηριστικά η υπουργός.

Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας ήταν το θέμα που κυριάρχησε στο 
συνέδριο. Όπως είπε ο κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου, ο καθηγητής 
κ. Κώστας Γραμμένος, τόσο οι τράπεζες, όσο και οι αμερικανικές 

κεφαλαιαγορές θα εξακολουθήσουν να είναι «πηγές» χρηματοδότησης για τα μετοχικά κεφάλαια 
και την έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης.

Αναφερόμενος στην Κίνα και τις ΗΠΑ, είπε: «Η Κίνα έχει χάσει τις εξαγωγές, ενώ συνεχίζει να 
χρηματοδοτεί τις αυξημένες βιομηχανικές της ικανότητες, με σκοπό τη διατήρηση της 
οικονομικής της δραστηριότητας και τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα, 
από αυτή τη χρηματοδότηση, ταράζει το μηχανισμό τιμολόγησης.

Στις ΗΠΑ, λόγω της αβεβαιότητας, τα νοικοκυριά αποταμιεύουν και δεν επενδύουν, ενώ ο 
πρόεδρος Ομπάμα μπορεί να φορολογεί τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό από 
τις αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα είναι αυτό μια υπόδειξη ή πρόσκληση για τον 
επαναπατρισμό τους, τώρα, σε μία περίοδο όπου ένας αριθμός πολυεθνικών έχει ανακαλύψει ότι 
στο εξωτερικό τα κέρδη πέφτουν και τα κόστη αυξάνονται; Αυτές οι συνθήκες δημιουργούνται 
σταδιακά για να οδηγήσουν σε έναν προστατευτισμό και διαίρεση του κόσμου σε οικονομικά 
μπλοκ.»

Επίσης ο κ. Χάρης Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank 
Nederland, σημείωσε ότι η παραδοσιακή χρηματιστηριακή ναυτιλιακή αγορά έχει υποστεί 
σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 1-2 χρόνια.

Οι παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης έχουν μειωθεί σημαντικά και πιο συντηρητικές 
προσεγγίσεις γίνονται προς τη χρηματοδότηση πλοίων. Στο μεταξύ, οι χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις παραμένουν υψηλές.

Μέρος των αναγκαίων κεφαλαίων θα αντληθεί από την κεφαλαιαγορά - μετοχές και ομόλογα - 
και ιδιωτικές τοποθετήσεις από θεσμικούς επενδυτές.

Οι αγορές για άντληση μετοχικού κεφαλαίου και ομολόγων υψηλής απόδοσης ανοίγουν και πάλι, 
και για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, υπογράμμισε ο κ. Αντωνίου.

Τέλος ο κ. Σωκράτης Λεπτός-Bourgi, Partner, Global Shipping & Ports Leader, 
PricewaterhouseCoopers σημείωσε ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να είναι συντηρητικές στις 
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χορηγήσεις νέων δανείων και θα παρακολουθούν στενότερα τις υφιστάμενες δανειακές τους 
απαιτήσεις.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να διαπραγματευτούν με τους δανειστές τους για 
αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους και να αναζητήσουν κοινώς αποδεκτές λύσεις με άλλους 
εταίρους (ναυπηγεία, ναυλωτές κ.λπ.). Η πρόσβαση σε άλλες πηγές κεφαλαίων είναι δυνατή, 
αλλά απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2010 07:15 
  

Page 2 of 2Ανοίγουν οι αγορές κεφαλαίων για τις ναυτιλιακές εταιρείες

1/3/2010http://www.pseas.gr/2009-01-08-02-59-18/2009-01-08-03-04-41/1486-2010-02-24-05-1...



Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην 
Αθήνα: Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - 
αναμένοντας την ανάκαμψη 

Με μοναδική επιτυχία και με συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1200 
άτομα πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ναυτιλιακό Συνέδριο της 
Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Πρόσβαση σε Κεφάλαια 
Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη», την Τρίτη, 23 
Φεβρουαρίου, 2010 στο Athens Ledra Marriott Hotel. Η 
Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση ναυτιλιακά συνέδρια 
στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, όπου εισηγμένες ναυτιλιακές 
εταιρίες, τραπεζίτες και αναλυτές απευθύνονται στο διεθνές 
επενδυτικό κοινό, ενώ στο Συνέδριο των Αθηνών η διεθνής χρηματοοικονομική κοινότητα και 
παράγοντες της αγοράς απευθύνονται στην Ελληνική και διεθνή ναυτιλία.  

 
 
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των 
κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών αγορών, και επικεντρώθηκε στις διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις για την άντληση κεφαλαίων τόσο από ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε 
κάποιο χρηματιστήριο, όσο και από αυτές που παραμένουν ιδιωτικές. Επίσης, στο Συνέδριο 
αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν τρόποι για τη διαχείριση των κινδύνων και του ρίσκου στο 
σημερινό εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Έγινε επίσης αναφορά στις εξελίξεις 
στην παγκόσμια οικονομία, το διεθνές εμπόριο και την ενέργεια. Αξιολογήθηκαν νέα και 
αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα Ελληνικών πλοιοκτητριών εταιρειών που απαντούν 
στην αστάθεια και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η σημερινή παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά. 

 

Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης τόνισε το ρόλο της εταιρίας που λειτουργεί 
σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ των ναυτιλιακών εταιριών και της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας. 
Ανέφερε ότι η κρίση τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και κατ’ επέκταση στο διεθνές εμπόριο και 
τη ναυτιλία προήλθε από τον τραπεζικό χώρο. Σήμερα, υπάρχουν δειλά σημάδια ανάκαμψης σε 
διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει σημαντική αστάθεια και αβεβαιότητα. Η πρόσβαση σε 
κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης ή περαιτέρω ανάπτυξης για κάθε δραστηριότητα, ιδιαίτερα δε για 
τη ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι ναυτιλιακές εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο 
σήμερα. Οι τράπεζες, παρά τη βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα προβλήματά 
τους, και γενικώς υπάρχει στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ επέκταση και για τη 
ναυτιλία, που όμως έχει σημαντική ανάγκη κεφαλαίων. Παρ΄όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και 
παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες στη ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες 
ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις 
κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους δομή και παράλληλα έχοντας ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη.

 

TUESDAY, 23 FEBRUARY 2010 17:09 NAFSGREEN 
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Τη σύσταση Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε 
η Λ. Κατσέλη  
Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, ανακοίνωσε η 
υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα 
Κατσέλη, μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε η Capital Link με 
θέμα "Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - Αναμένοντας την ανάκαμψη". 
Στόχος του Ταμείου ανέφερε η υπουργός Οικονομίας είναι η αξιοποίηση 
επενδυτικών δυνατοτήτων σε βασικούς άξονες της οικονομίας. Τόνισε 
επίσης τη σημασία και το ρόλο της ναυτιλίας, στις προσπάθειες που 
γίνονται για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. 
 
Όπως ανέφερε η Υπουργός: « Μέσω  του  Ελληνικού Ταμείου 
Ανάπτυξης, επενδυτικά  σχέδια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις 
υποδομές, στον τουρισμό και στην υψηλή τεχνολογία θα 
χρηματοδοτηθούν μέσα από ένα ευρύ φάσμα τίτλων του Ελληνικού 
Ταμείου Ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνονται από μεγάλου όγκου 
εκδόσεις χρεογράφων αναφοράς μέχρι ιδιωτικές τοποθετήσεις και 
εκδόσεις εμπορικών χρεογράφων». 
Η κ. Κατσέλη ανέφερε επίσης, ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται 
αντιμέτωπη με μια τριπλή πρόκληση: Να μειώσει στα επόμενα τρία 
χρόνια το υπερβολικό δημόσιο χρέος της χώρας από το 12,7% του ΑΕΠ 
σε κάτω του 3% το 2012, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα μέσα 
από τις κατάλληλες αναδιαρθρώσεις και να προωθηθεί η πράσινη 
ανάπτυξη. Οι προτεραιότητες στον τομέα αυτό, ανέφερε η υπουργός, 
περιλαμβάνουν τον τομέα της ενέργειας, ιδίως ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, γεωθερμική, 
υδροηλεκτρική ενέργεια κλπ, του τουρισμού και του πολιτισμού, τη 
διαχείριση του περιβάλλοντος, κα.  

 

pieriatv.blogspot.com 
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Και η τρίτη πρόκληση είναι η μείωση της γραφειοκρατίας μέσα από ένα 
ρυθμιστικό πλαίσιο που θα συμβάλλει στον περιορισμό του κόστους των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και θα στηρίξει την 
επιχειρηματικότητα και την προώθηση του ανταγωνισμού. 

Αναρτήθηκε από hktvvideo στις Πέμπτη, Φεβρουάριος 25, 2010 
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Ναυτιλία: «Ας συνεργαστούμε για να ξεπεράσουμε την κρίση»  
Οι συνθήκες στην ελληνική οικονομία και η κατάσταση των ελληνικών 

τραπεζών ήταν ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο πάνελ της 
τραπεζικής χρηματοδότησης.  

25/2/2010 8:26:42 πμ 

Της Αγγελικής Καλλή 

Ας συνεργαστούμε για να ξεπεράσουμε την κρίση, είπε χθες η υπουργός 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στους παράγοντες της 

ελληνικής ναυτιλιακής αγοράς, μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link για την 
πρόσβαση στα κεφάλαια σήμερα και τον δρόμο προς την ανάκαμψη.  

Η κ. Κατσέλη παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, προκειμένου να αποκατασταθεί η 
αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, ενώ μίλησε για τα επενδυτικά σχέδια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις 

υποδομές, στον τουρισμό και την υψηλή τεχνολογία που θα προωθηθούν μέσω του υπό σύσταση Ελληνικού Ταμείου 
Ανάπτυξης. 

Οι τράπεζες 
Οι συνθήκες στην ελληνική οικονομία και η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών ήταν ένα από τα θέματα τα οποία 

συζητήθηκαν στο πάνελ της τραπεζικής χρηματοδότησης. Ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, γενικός διευθυντής της 
Εθνικής Τράπεζας, είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως υγιείς, ενώ χαρακτήρισε υπερβολές 

όσα έχουν γραφτεί αυτές τις μέρες για μεγάλη έξοδο καταθέσεων από τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

Όπως είπε, στις συζητήσεις που έχει, αντιλαμβάνεται την ευαισθησία των Ελλήνων εφοπλιστών για την οικονομία. Ο 
διευθύνων σύμβουλος της Petrofin, Τεντ Πετρόπουλος, συμπλήρωσε ότι οι καταθέσεις που έφυγαν στο εξωτερικό 

αφορούν περισσότερο «hot» χρήμα και όχι μακροπρόθεσμες καταθέσεις που είναι και οι πλέον σημαντικές. Ειδικότερα 
για τη ναυτιλία έγινε αναφορά στην αύξηση της παρουσίας των ασιατικών τραπεζών στη χρηματοδότησή της.  

Ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι γίνονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από την Ασία ενώ η παρουσία τους έχει αυξηθεί, όπως προκύπτει από έρευνα, κατά 

1% με 2% μέσα στο 2009. Ο κ. Τουρκολιάς, από την πλευρά του, επισήμανε ότι πρέπει να επιδειχθεί μεγάλη 
προσοχή, ώστε η ροή κεφαλαίων να γίνει υπό συνθήκες που δεν θα ευνοήσουν την επιμήκυνση της κρίσης.  

Ο γενικός διευθυντής της Εθνικής απαντώντας σε ερώτηση για την παράταση των waivers μέσα στο 2010 είπε ότι δεν 
μπορεί να υπάρχει γενικός κανόνας, κάθε περίπτωση εταιρείας είναι ξεχωριστή, σημείωσε επίσης ωστόσο ότι δεν 

συμφέρει κανέναν να αρχίσουν οι κατασχέσεις πλοίων από τις τράπεζες. 

Νέες είσοδοι  
Οι τραπεζίτες ρωτήθηκαν ακόμα για το αν υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν νέες είσοδοι στη ναυτιλία. Ο κ. 

Τουρκολιάς είπε ότι η τράπεζά του βλέπει θετικά περιπτώσεις πλοιοκτητών με αξιοπιστία που επιθυμούν να 
επιστρέψουν στην αγορά, αλλά δεν αντιμετωπίζει το ίδιο νέους επιχειρηματίες, ενώ συμπλήρωσε ότι οι τιμές των 

πλοίων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.  

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Πετρόπουλος είπε ότι η ποιότητα των νεοεισερχόμενων στη ναυτιλία είναι υψηλή, καθώς 
είναι κυρίως στελέχη εισηγμένων εταιρειών που ενώνουν τις δυνάμεις τους και εξέφρασε την άποψη ότι θα είναι 

δυνατή η χρηματοδότησή τους, παρά το γεγονός ότι απαιτείται πλέον υψηλή συμμετοχή σε ίδια κεφάλαια. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ :: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Τελευταία ενημέρωση : 1/3/2010 

Ναυτιλία: Τράπεζες και αμερικανικές 
κεφαλαιαγορές συνεχείς πηγές 
χρηματοδότησης 
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010  
 

 
«Τόσο οι τράπεζες, όσο και οι αμερικανικές 
κεφαλαιαγορές θα εξακολουθήσουν να είναι 
«πηγές» χρηματοδότησης για τα μετοχικά 
κεφάλαια και την έκδοση ομολόγων υψηλής 
απόδοσης.» Αυτό επεσήμανε ο Κεντρικός Ομιλητής 
του Συνεδρίου της Capital Link στην Αθήνα με 
θέμα: «Πρόσβαση σε Κεφάλαια Σήμερα –
Αναμένοντας την Ανάκαμψη», καθηγητής κ. 
Κώστας Γραμμένος, Pro-Vice Chancellor, City 
University, Λονδίνο ο οποίος μίλησε κατά τη 
διάρκεια του γεύματος με θέμα «Παγκόσμια 
Ναυτιλία, Χρηματοδότηση και Κεφαλαιαγορές: Από 
τη Μία Δεκαετία στην Άλλη».  

 
Αναφερόμενος στην Κίνα και τις ΗΠΑ, είπε: "Η Κίνα έχει χάσει τις εξαγωγές, 
ενώ συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις αυξημένες βιομηχανικές της ικανότητες, 
με σκοπό τη διατήρηση της οικονομικής της δραστηριότητας και τη 
δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα, από αυτή τη 
χρηματοδότηση, ταράζει το μηχανισμό τιμολόγησης. Στις ΗΠΑ, λόγω της 
αβεβαιότητας, τα νοικοκυριά αποταμιεύουν και δεν επενδύουν, ενώ ο 
Πρόεδρος Ομπάμα μπορεί να φορολογεί τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν 
στο εξωτερικό από τις αμερικάνικες πολυεθνικές εταιρείες. Το ερώτημα που 
τίθεται είναι εάν θα είναι αυτό μια υπόδειξη ή πρόσκληση για τον 
επαναπατρισμό τους, τώρα, σε μία περίοδο όπου ένας αριθμός πολυεθνικών 
έχει ανακαλύψει ότι στο εξωτερικό τα κέρδη πέφτουν και τα κόστη 
αυξάνονται; Αυτές οι συνθήκες δημιουργούνται σταδιακά για να οδηγήσουν 
σε έναν προστατευτισμό και διαίρεση του κόσμου σε οικονομικά μπλοκ." 
 

 
 
<< Επιστροφή 
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Τι θα αλλάξει στη χρηματοδότηση της παγκόσμιας ναυτιλίας 

Submitted by admin on Thu, 25/02/2010 - 18:21. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  

Με μοναδική επιτυχία και με συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1200 άτομα πραγματοποιήθηκε το 
πρώτο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Πρόσβαση σε Κεφάλαια 
Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη», την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου, 2010 στο Athens Ledra 
Marriott Hotel. Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση ναυτιλιακά συνέδρια στη Νέα Υόρκη 
και το Λονδίνο, όπου εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες, τραπεζίτες και αναλυτές απευθύνονται 
στο διεθνές επενδυτικό κοινό, ενώ στο Συνέδριο των Αθηνών η διεθνής χρηματοοικονομική 
κοινότητα και παράγοντες της αγοράς απευθύνονται στην Ελληνική και διεθνή ναυτιλία.  

Στο Συνέδριο συζητήθηκαν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των κεφαλαιαγορών 
και των χρηματοπιστωτικών αγορών, και επικεντρώθηκε στις διάφορες εναλλακτικές λύσεις 
για την άντληση κεφαλαίων τόσο από ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε κάποιο 
χρηματιστήριο, όσο και από αυτές που παραμένουν ιδιωτικές. Επίσης, στο Συνέδριο 
αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν τρόποι για τη διαχείριση των κινδύνων και του ρίσκου στο 
σημερινό εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Έγινε επίσης αναφορά στις εξελίξεις στην 
παγκόσμια οικονομία, το διεθνές εμπόριο και την ενέργεια. Αξιολογήθηκαν νέα και 
αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα Ελληνικών πλοιοκτητριών εταιρειών που απαντούν στην 
αστάθεια και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η σημερινή παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά.  

Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης τόνισε το ρόλο της εταιρίας που 
λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ των ναυτιλιακών εταιριών και της παγκόσμιας 
επενδυτικής κοινότητας. Ανέφερε ότι η κρίση τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και κατ’ 
επέκταση στο διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλία προήλθε από τον τραπεζικό χώρο. Σήμερα, 
υπάρχουν δειλά σημάδια ανάκαμψης σε διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει σημαντική 
αστάθεια και αβεβαιότητα. Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης ή περαιτέρω 
ανάπτυξης για κάθε δραστηριότητα, ιδιαίτερα δε για τη ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι 
ναυτιλιακές εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο σήμερα. Οι τράπεζες, παρά τη 
βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα προβλήματά τους, και γενικώς υπάρχει 
στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ επέκταση και για τη ναυτιλία, που όμως έχει 
σημαντική ανάγκη κεφαλαίων. Παρ΄όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας 
από τους βασικούς παίκτες στη ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές 
εταιρίες έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις 
κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους δομή και παράλληλα έχοντας ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη.  

Είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο και σημαντικό το γεγονός ότι το Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital 
Link στην Αθήνα παρόλη την αρνητική συγκυρία για την Ελλάδα, συγκέντρωσε την 
αφρόκρεμα του ναυτιλιακού και χρηματοοικονομικού χώρου, με συμμετοχή των 
σημαντικότερων εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής 
απόψεων μεταξύ Ελλήνων πλοιοκτητών, εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών καθώς και 
άλλων παραγόντων της αγοράς, πάνω σε ένα μεγάλο εύρος ευκαιριών και προκλήσεων που 
αφορούν ειδικά τη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και τους χρηματοδότες και επενδυτές σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, 
διαχειριζόμενοι περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου στόλου. Παρά τον κυκλικό 
χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σε 
αδύναμες αγορές και να μετατρέψουν τις απώλειες σε κέρδη όταν οι αγορές βελτιώθηκαν. Η 
διεθνής ναυτιλία και η επενδυτική κοινότητα συνεχίζουν να παρακολουθούν τους χειρισμούς 
των Ελλήνων πλοιοκτητών κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και υφέσεως δεδομένου ότι οι 
Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει την επιτυχία τους σε ένα από τα πιο σημαντικά, δύσκολα 
και απρόβλεπτα επαγγέλματα του κόσμου. 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ 
Το Συνέδριο άνοιξε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα 
Κατσέλη.Η Υπουργός ανέφερε ότι ο χρόνος διεξαγωγής του συνεδρίου είναι πολύ επίκαιρος, 
με τις παγκόσμιες προοπτικές ανάπτυξης να παραμένουν αβέβαιες ως συνέπεια της 
οικονομικής κρίσης. Είπε ότι προκλήσεις που αφορούν τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να 
είναι σε αναταραχή και η συμπίεση ρευστότητας υπάρχει σε πολλές αγορές, ενώ η δυνατότητα 
δανειοδότησης όλο και λιγοστεύει και παράλληλα ακριβαίνει.  

Η κυρία Κατσέλη συνέχισε λέγοντας ότι πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της 
Ελληνικής, καλούνται να αντιμετωπίσουν την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, 
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την ίδια στιγμή που το κόστος κεφαλαίου στις διεθνείς αγορές αυξάνεται. Και στις δύο 
περιπτώσεις, μια συνετή οικονομική διαχείριση είναι απαραίτητη, σε συνδυασμό με την 
υιοθέτηση μιας μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τη διαφοροποίηση, ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα.  

Η Υπουργός είπε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τριπλή πρόκληση: να μειώσει μέσα 
σε μία περίοδο τριών ετών το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας από 12,7% του 
ΑΕΠ το 2009 σε κάτω του 3% το 2012, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα μέσω της 
κατάλληλης αναδιάρθρωσης και νέες επενδύσεις Greenfield και να περιορίσει τη 
γραφειοκρατία. Η κυβέρνηση, συνέχισε, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει και στα τρία 
μέτωπα και να δείξει μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα μέσα σε ένα χρόνο.  

Οι μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα είναι να ενισχύσει την παραγωγική βάση και το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της στις παγκόσμιες αγορές, να αυξήσει την παραγωγικότητα και 
την ανταγωνιστικότητα, να αξιοποιήσει το δυναμικό της και τους ανεκμετάλλευτους πόρους 
της, να παράγει νέο πλούτο και ασφαλή απασχόληση, καθώς και ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο 
για τους πολίτες της. Αυτή είναι η κύρια πρόκληση για τη χάραξη πολιτικής, "αυτή είναι η 
μεγαλύτερη πρόκλησή μου ως Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας," 
σημείωσε η Υπουργός κυρία Κατσέλη.  

«Η Ελληνική ναυτιλία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι γνωρίζει πώς να επιβιώσει μια κρίση και 
να επιστρέψει στο προσκήνιο της διεθνούς οικονομικής σκηνής με ακόμη μεγαλύτερο 
δυναμισμό. Είμαι πεπεισμένη ότι θα το κάνει για άλλη μια φορά," κατέληξε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ  

Κεντρικός Ομιλητής του Συνεδρίου ήταν ο καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Pro-Vice 
Chancellor, City University, Λονδίνο ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια του γεύματος με θέμα 
«Παγκόσμια Ναυτιλία, Χρηματοδότηση και Κεφαλαιαγορές: Από τη Μία Δεκαετία στην Άλλη». 
O καθηγητής κ. Γραμμένος τόνισε τη βεβαιότητά του ότι τόσο οι τράπεζες, όσο και οι 
αμερικανικές κεφαλαιαγορές θα εξακολουθήσουν να είναι «πηγές» χρηματοδότησης για τα 
μετοχικά κεφάλαια και την έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης. 

Αναφερόμενος στην Κίνα και τις ΗΠΑ, είπε: "Η Κίνα έχει χάσει τις εξαγωγές, ενώ συνεχίζει να 
χρηματοδοτεί τις αυξημένες βιομηχανικές της ικανότητες, με σκοπό τη διατήρηση της 
οικονομικής της δραστηριότητας και τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα, 
από αυτή τη χρηματοδότηση, ταράζει το μηχανισμό τιμολόγησης. Στις ΗΠΑ, λόγω της 
αβεβαιότητας, τα νοικοκυριά αποταμιεύουν και δεν επενδύουν, ενώ ο Πρόεδρος Ομπάμα 
μπορεί να φορολογεί τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό από τις αμερικάνικες 
πολυεθνικές εταιρείες. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα είναι αυτό μια υπόδειξη ή 
πρόσκληση για τον επαναπατρισμό τους, τώρα, σε μία περίοδο όπου ένας αριθμός 
πολυεθνικών έχει ανακαλύψει ότι στο εξωτερικό τα κέρδη πέφτουν και τα κόστη αυξάνονται; 
Αυτές οι συνθήκες δημιουργούνται σταδιακά για να οδηγήσουν σε έναν προστατευτισμό και 
διαίρεση του κόσμου σε οικονομικά μπλοκ." 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, υπήρξαν παρουσιάσεις από τους ακόλουθους:  

· κ. Casper Burgering, Vice President, ΑBN AMRO Economics, ο οποίος μίλησε για το θέμα της 
«Παγκόσμιας Οικονομίας και τις Αγορές Πρώτων Υλών και Ενέργειας» και είπε πως η ABN 
AMRO αναμένει μια παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη της τάξεως του 4% τόσο το 2010 όσο και 
το 2011. Επίσης αναμένουν την Κινέζικη οικονομία να αναπτυχθεί το 2010 και 2011 9,4% και 
9,9% αντίστοιχα. «Οι αναδυόμενες χώρες της Ασίας (ιδίως η Κίνα) θα οδηγήσουν το δρόμο, 
το 2010 και 2011, για την οικονομική ανάπτυξη και του υπόλοιπου κόσμου» τόνισε. Η ABN 
AMRO θεωρεί πως η Κίνα δεν έχει σταματήσει την ανάπτυξή της και θα έχει υψηλή ανάγκη για 
σιδηρούχων συναφών βασικών προϊόντων για τα επόμενα δύο χρόνια. Προβλέπουν επομένως 
ένα λαμπρό μέλλον έως το 2011 για τη ζήτηση παραγωγής πρώτων υλών χάλυβα και, 
συνεπώς, για τη ναυτιλία. 

· κ. Χάρη Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank 
Nederland, με θέμα «Το Νέο Πρότυπο στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση». Ο κ. Αντωνίου 
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η παραδοσιακή χρηματιστηριακή ναυτιλιακή αγορά έχει υποστεί 
σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 1-2 χρόνια. Οι παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης έχουν 
μειωθεί σημαντικά και πιο συντηρητικές προσεγγίσεις γίνονται προς την χρηματοδότηση 
πλοίων. Στο μεταξύ, οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις παραμένουν υψηλές. Η Fortis Bank 
Nederland βλέπει σαφείς ευκαιρίες, ως αποτέλεσμα των προβλημάτων χρηματοδότησης. 
Μέρος των αναγκαίων κεφαλαίων θα αντληθεί από την κεφαλαιαγορά – μετοχές και ομόλογα 
– και ιδιωτικές τοποθετήσεις από θεσμικούς επενδυτές. Οι αγορές για άντληση μετοχικού 
κεφαλαίου και ομολόγων υψηλής απόδοσης ανοίγουν και πάλι, και για τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία. Ο κ. Αντωνίου τόνισε πως αυτό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία, μέσω της 
δημιουργίας εξειδικευμένων ναυτιλιακών κεφαλαίων, επιτρέποντας έτσι τους επενδυτές να 
επενδύσουν σε προσεκτικά επιλεγμένα και διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ναυτιλιακών 
δανείων που προσφέρουν δυνατότητες ελκυστικών αποδόσεων με λογικό ρίσκο.  

· κ. Σωκράτη Λεπτό-Bourgi, Partner, Global Shipping & Ports Leader, 
PricewaterhouseCoopers, με θέμα «Ευκαιρίες και Προκλήσεις στη Σημερινή Αγορά», ο οποίος 
αναφέρθηκε στο ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε ένα δύσκολο περιβάλλον. 
Η πρόσβαση σε κεφάλαια αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιβίωσή τους και τη δυνατότητα 
τους να εκμεταλλευτούν επενδυτικές ευκαιρίες. Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να είναι 
συντηρητικές στις χορηγήσεις νέων δανείων και θα παρακολουθούν στενότερα τις 
υφιστάμενες δανειακές τους απαιτήσεις. Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να 
διαπραγματευτούν με τους δανειστές τους για αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους και να 
αναζητήσουν κοινώς αποδεκτές λύσεις με άλλους εταίρους (ναυπηγεία, ναυλωτές κτλ.). Η 
πρόσβαση σε άλλες πηγές κεφαλαίων είναι δυνατή, αλλά απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία. 
Καθότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, οι εταιρείες θα πρέπει να προετοιμάζονται από 
νωρίς. Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επενδυτών 
είναι μια διαρκής διαδικασία. 

· Ο κ. Elias Sakellis, Executive Director και ο κ. Jim Karp, Managing Director, Financing Group 
της Goldman Sachs μίλησαν για τις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας στον τομέα της 
ναυτιλίας, οι οποίες δημιουργούν μια σειρά προκλήσεων και ευκαιριών. Εναλλακτικές πηγές 
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κεφαλαίων - που δεν ήταν διαθέσιμες πριν από 12 μήνες - είναι τώρα διαθέσιμες για να 
τροφοδοτήσουν τα σχέδια ανάπτυξης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω αγορές 
ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων όμως είναι διαθέσιμες μόνο για τις εταιρείες με 
«σταθερούς» ισολογισμούς και με πλήρως χρηματοδοτημένα επιχειρηματικά σχέδια. Κατόπιν 
τούτου, οι υποκείμενες συνθήκες λειτουργίας, προκαλούν ακόμη άγχος και δυσφορία μεταξύ 
των ναυτιλιακών εταιρειών. Προκειμένου να ανακάμψουν αυτές οι εταιρείες, είναι κρίσιμης 
σημασίας να έχουν μια ολιστική προσέγγιση ως προς τις διαπραγματεύσεις τους με όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποιήσανε την πρόσφατη συμβουλευτική τους εμπειρία 
και αναλύσανε βασικά διδάγματα που αντλήθηκαν από επιτυχείς αναδιαρθρωτικές 
διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες, διαχειριστές, οικονομικούς πιστωτές, charter counterparties, 
εμπορικούς πιστωτές, ναυπηγεία, και μετόχους. 

· Δρ. Anil Sharma, Global Marketing Systems Inc., Founder, President & CEO ο οποίος μίλησε 
για την «Απόσυρση Πλοίων στη Σημερινή Αγορά». Τόνισε πως όπως όλα τα θέματα που 
αφορούν τη ναυτιλία, έτσι και η απόσυρση πλοίων έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές από το 4ο 
τρίμηνο του 2008, με τις αξίες των πλοίων για απόσυρση να έχουν πέσει κατακόρυφα. 
Ανέφερε πως σημαντικές αλλαγές αναμένονται και ως προς το πώς και το πού μπορεί να γίνει 
η απόσυρση πλοίων. Οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο που ελέγχονται από Ελληνικά 
συμφέροντα έχουν ένα σημαντικό στόλο μεγάλης ηλικίας. Παρότι παραδοσιακά, πλοία ηλικίας 
30 ετών οδηγούνταν προς απόσυρση, τώρα αποσύρονται πλοία ηλικίας 20 ετών και νεότερα. 
Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον της χρηματοοικονομικής κοινότητας και των επενδυτών 
να έχουν μια καλή γνώση της βιομηχανίας απόσυρσης πλοίων, προκειμένου να 
προετοιμαστούν για ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις αξίες των 
πλοίων προς απόσυρση. 

· κ. Clay Maitland, Managing Partner, International Registries and Founding Chairman της 
NAMEPA (Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Βόρειας Αμερικής) μίλησε για το 
θέμα «Προβλέποντας το Μέλλον: Ναυτιλία και Οικονομικές Αγορές». Ο κ. Maitland, ο οποίος 
διαχειρίζεται το μητρώο πλοίων των Νήσων Μάρσαλ (Marshall Islands) - το τρίτο μεγαλύτερο 
στον κόσμο – δήλωσε πως η ναυτιλιακή αγορά ξηρού χύδην φορτίου μέχρι τώρα «είναι σε 
καλά επίπεδα». Η αγορά δεξαμενόπλοιων και άλλων υγρών φορτίων είναι «σε καλύτερα 
επίπεδα από ότι περίμενα, σε σύγκριση με τις προοπτικές του περασμένου έτους», πρόσθεσε. 
Η ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων «εξακολουθεί να έχει την εικόνα ενός σωρού ερειπίων», ενώ 
βλέπει τις ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών, ως «ίσως - και τονίζω το ίσως» να 
πλησιάζουν το χαμηλότερο σημείο του κύκλου. Ο κ. Maitland παρατήρησε: «Για όποιον θέλει 
να νιώσει τον παλμό της ναυτιλίας, θα τον συμβούλευα να εξετάσει ποιός αγοράζει πλοία. 
Είναι οι ευφυείς και προσεχτικοί Έλληνες πλοιοκτήτες οι οποίοι αρχίζουν να αγοράζουν 
μεταχειρισμένα πλοία σε καλή κατάσταση σχεδόν όλων των τύπων. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι 
έχουν κρίνει την αγορά σωστά. Φυσικά, η Γερμανική KS αγορά, είναι όπως λένε οι Γερμανοί, 
"spurlos versunken", με πολλούς δανειστές να αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία όμως ο 
κλάδος θα μπορεί να ξεπεράσει. Η ναυτιλία σε γενικές γραμμές θα έχει μια εκπληκτικά ισχυρή 
ανάκαμψη, αρχίζοντας από το πρώτο τρίμηνο του 2011.» 

· κ. Loli Wu, Managing Director, Investment Banking Head of Americas Transportation & 
Infrastructure, Bank of America Merrill Lynch Securities, ανέλυσε το θέμα «Άντληση 
Κεφαλαίων για τη Ναυτιλία Σήμερα: Επιλογές και Εναλλακτικές Λύσεις - μια Επισκόπηση της 
Αγοράς» και πρόσφερε μία αξιολόγηση της σημερινής και προηγούμενης αγοράς κεφαλαίων 
προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Παρουσίασε διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την άντληση 
κεφαλαίων όπως των αρχικών και δευτερογενών δημόσιων εγγραφών (IPOs και follow-ons), 
MLPs, η αγορά ομολόγων, αλλά και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. 

· κ. Roland Peeters, Managing Director, Axia Ventures Group και τον κ. Δημήτριο 
Αθανασόπουλο, Managing Partner, Axia Ventures Group με θέμα «Άντληση Κεφαλαίων μέσω 
Private Equity». Μίλησαν για τα ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια (Private Equity) τα οποία 
αποτελούν πλέον μια καθιερωμένη πηγή κεφαλαίου, τα οποία οι διοικήσεις των ναυτιλιακών 
εταιριών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους όταν κοιτούν διάφορες επιλογές επέκτασης. Το 
να έχουν έναν επενδυτή από το χώρο του Private Equity μπορεί να αποφέρει όχι μόνο 
κεφαλαιακά αλλά και επιχειρησιακά και στρατηγικά οφέλη που μπορούν να επιταχύνουν τις 
προοπτικές ανάπτυξης μιας επιχείρησης και τη δημιουργία αξίας. Στην ομιλία τους, εξέτασαν 
το ιστορικό της βιομηχανίας, πώς λειτουργεί, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τη σχέση της 
με τη ναυτιλία. 

· κ. Βασιλική Τσαγανός, Partner, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, με θέμα 
«Αντλώντας κεφάλαιο στια Αμερικανικές Κεφαλαιακές Αγορές – Νομικές Προκλήσεις» της 
οποίας η παρουσίαση διερεύνησε περιεκτικά τα νομικά ζητήματα που οι ξένες εταιρείες θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους όταν σκοπεύουν να εισέλθουν στις Αμερικανικές αγορές 
κεφαλαίων. Όπως τις λογιστικές προδιαγραφές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) 
και των χρηματιστηρίων, τις απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού 
καθώς και εταιρικής διακυβέρνησης. Ανέλυσε το πώς οι εταιρείες μπορούν να προετοιμαστούν 
νομικά έτσι ώστε να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση για τους διάφορους εναλλακτικούς 
τρόπους άντλησης κεφαλαίων των ΗΠΑ. 

· Ο κ. Michael Newell, Partner, Νorton Rose Group, με θέμα «Ναυτιλιακά Κεφάλαια - 
Τρέχουσες Ευκαιρίες και Υποδομές» συζήτησε τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς που οδήγησαν 
στη δημιουργία διαφόρων funds, τα οποία συστάθηκαν για να επιδιώξουν διάφορες 
επενδυτικές ευκαιρίες στις ναυτιλιακές αγορές. Μια σειρά από διαφορετικά funds έχουν 
δημιουργηθεί πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών κοινοπραξιών ή ιδιωτικών 
οχημάτων ιδίων κεφαλαίων για να επωφεληθούν από διάφορα κενά στις χρηματοδοτήσεις 
μετοχικού κεφαλαίου ή επισφαλών στοιχείων ενεργητικού. Επιπλέον, οι νέες αφίξεις 
περιλαμβάνουν κεφάλαια που έχουν συσταθεί για να ενεργούν ως ειδικευμένοι δανειστές σε 
ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και αμοιβαία κεφάλαια που στοχεύουν στη ναυτιλιακή αγορά. 
Αυτά τα κεφάλαια εξετάζουν directional plays με βάση την αγορά στο σύνολό της, καθώς 
ψάχνουν για συγκεκριμένες ευκαιρίες σε σχέση με την τιμολόγηση εντός συγκεκριμένων 
τμημάτων του κλάδου. 

PANELS ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
Υπήρχαν διάφορα panels συζητήσεων, ως ακολούθως: 
• «Τραπεζική Χρηματοδότηση» 
o Συντονιστής: ο κ. Γιώργος Καμπάνης, Senior Partner, Global Shipping Leader, Deloitte, 
Hadjipavlou, Sofianos & Cambanis 
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o Συνομιλητές: oι κ. Χάρης Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, 
Fortis Bank Nederland, κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, General Manager of Corporate and 
Investment Banking, Natiοnal Bank of Greece, κ. Ted Petropoulos, Managing Director Petrofin 
S.A. 
Συζήτησαν τις προοπτικές της Ελλάδας στην τρέχουσα οικονομική κρίση και το πώς αυτή 
επηρεάζει το ναυτιλιακό κλάδο. Ανέλυσαν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αρνητικά γεγονότα, τα 
οποία έχουν ως αποτέλεσμα το υψηλό κόστος δανεισμού, το οποίο αναμένεται να παραμείνει 
υψηλό μέχρι η Ελλάδα και η Ε.Ε. να συμφωνήσουν το πώς να αντιμετωπιστεί αυτή η 
κατάσταση. Τόνισαν ότι η ναυτιλία χρειάζεται δέσμευση και υποστήριξη από την παγκόσμια 
τραπεζική κοινότητα. Περιμένουν την Ελλάδα να μην είναι πλέον στο διεθνές επίκεντρο κατά 
τους προσεχείς μήνες. Το panel σχολίασε το γεγονός ότι υπήρξε μια σημαντική έξοδος 
κεφαλαίων από την Ελλάδα. «Οι Έλληνες είναι πιστοί στη χώρα τους και οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες θέλουν να υποστηρίξουν την χώρα τους. Ενώ το ζεστό ‘χρήμα’ έχει εγκαταλείψει 
τη χώρα, το μακροπρόθεσμο είναι ακόμα εδώ. Ναι, η Ελλάδα έχει διαρθρωτικά προβλήματα 
που πρέπει να διορθωθούν και να ξεπεραστούν, αλλά το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σε 
πολύ καλή κατάσταση,» συμπέραναν. 

• «Άντληση Κεφαλαίων στην Αγορά Μετοχών» 
o Συντονιστής: ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Partner, Assurance Leader, 
PricewaterhouseCoopers 
o Συνομιλητές: οι κ. Αντώνης Αργυρόπουλος, Managing Director, Investment Banking Group, 
Cantor Fitzgerald, κ. Χρήστος Μεγάλου, Managing Director, Investment Banking, Credit 
Suisse Securities (Europe), κ. William Kelly, Managing Director, Head of Equity Capital 
Markets, Knight Capital Markets 
Τα μέλη του panel συμφώνησαν ότι η σημερινή αγορά για την άντληση κεφαλαίων το 2010 
είναι αβέβαιη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επί του παρόντος η ναυτιλία δεν πάει τόσο καλά όσο 
άλλοι κλάδοι. Συμβουλεύουν ότι, εφόσον δεν μπορεί να προβλεφθεί το πότε θα υπάρξει μια 
ύφεση στις αγορές, οι αντλήσεις κεφαλαίων από την αγορά καλό θα ‘ηταν να γίνουν τώρα, 
διότι κανείς δε γνωρίζει αν αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει σε ένα ή δύο μήνες, πόσο μάλλον 
σε τρεις ή τέσσερις. Σημείωσαν ότι καθημερινά υπάρχει λιγότερο κεφάλαιο για δημόσιες 
εγγραφές, ενώ οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ρευστότητα, είναι η αξιόπιστη 
διαχείριση, εμπειρία, διαφάνεια, μετχοκιή βάση που περιλαμβάνει θεσμικούς επενδυτές και ένα 
καλό σχέδιο επικοινωνίας για την ενημέρωση των μετόχων για τη στρατηγική και τα σχέδια 
της εταιρείας. Ο σωστός χρόνος αποτελεί επίσης ένα βασικό παράγοντα για την επιτυχία στις 
αγορές μετοχών. 

• «Άντληση Κεφαλαίων στην Αγορά Ομολόγων» 
o Συντονιστής : ο κ. Stuart Gelfond, Partner, Fried, Frank Harris, Shriver & Jacobson LLP 
o Συνομιλητές: οι κ. Paul Simpkin, Managing Director Citigroup, κ. Hal Malone, Senior Vice 
President, Maritime Group, Jefferies, κ. Bruce Mc Donald, Managing Director, Ηoulihan 
Lokey/Knight Capital και κ. John Ong, Senior Managing Director and Head of Capital Markets, 
Sunrise Securities Corp. 
Τα μέλη του panel συζήτησαν τις συστάσεις τους για τις εταιρείες που χρειάζονται να 
εισέλθουν στις αγορές ομολόγων. Πρώτον, να αναπτύξουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο 
χρηματοδότησης (να εξετάσουν τις ημερομηνίες λήξης δανειακών υποχρεώσεων, και τις 
τραπεζικές του σχέσεις), δεύτερον, αν επιθυμούν να εισέλθουν στην ομολογιακή αγορά 
υψηλής απόδοσης, να το κάνουν νωρίς και να εξετάσουν μια μακροπρόθεσμη επιλογή 
χρηματοδότησης, που σημαίνει την είσοδο στην αγορά όταν η εταιρεία έχει αρκετά μετρητά, 
και μπορεί να προβλέψει την ανάγκη για μετρητά στο μέλλον. Τρίτον πρότειναν ότι ο σωστός 
χρόνος είναι το κλειδί καθώς οι καθημερινές συνθήκες της αγοράς θα καθορίσουν τα επιτόκια 
σε μια δεδομένη ημέρα, που είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στον καθορισμό του τελικού 
κόστους για την εκδότρια εταιρία. 

• «Άντληση Κεφαλαίων μέσω Εναλλακτικής Χρηματοδότησης» 
o Συντονιστής : ο κ. Μάνος Πελίδης, Senior Partner, Deloitte Hadjipavlou SOfianos & 
Cambanis 
o Συνομιλητές: οι κ. Larry Glassberg, Director, Investment Banking, Maxim Group, κ. Neil 
Martin, Business Development Manager, Fortis Bank Nederland και κ. Santos Equitz, Director 
Capital Markets Group, PricewaterhouseCoopers 
Οι επιλογές που συζητήθηκαν περιλαμβάνουν την αντίστροφη συγχώνευση, τι συναλλαγές 
144Α και τις δημόσιες εγγραφές (IPOs). Τα μέλη του panel είπαν ότι το βασικό πλεονέκτημα 
των εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης είναι η ταχύτητα στις αγορές κεφαλαίων, με τις 
συναλλαγές 144A να χρειάζονται τρεις έως έξι μήνες για να ολοκληρωθούν, η αντίστροφη 
συγχώνευση δύο έως τρεις μήνες και τα παραδοσιακά IPOs έξι έως 12 μήνες, τα οποία στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι τα πιο ανταγωνιστικά. Αυτά που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν 
για την άντληση κεφαλαίων στη δημόσια αγορά είναι η διαχείριση του χρόνου και πόρων, 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων SEC, προετοιμασία των ελεγμένων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα IFRS, US GAAP της χώρας καταγωγής GAAP και 
τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις των μετόχων των ΗΠΑ. 

• «Η αντιμετώπιση της Ναυτιλίας από τους Επενδυτές Σήμερα» 
o Συντονιστής: ο κ. Harry Wong, Managing Director, Head of Transportation Banking, Knight 
Capital Partners, Director/Trustee of the Glenmede Funds 
o Συνομιλητές: οι κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc., κ. Marc Minikes, Research 
Analyst, Shipping Portfolio, Kayne Anderson Capital Advisors και κ. Ganson Evans, Portfolio 
Manager, Impala Asset Management 
Προκειμένου οι επενδυτές να κατανοήσουν τη ναυτιλία, είναι σημαντικό να γνωρίζουν που 
βρίσκεται ο κλάδος στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως τη σημασία και το ρόλο της στην 
αλυσίδα αξίας. Τα μέλη του panel σημείωσαν ότι οι θεσμικοί επενδυτές θα επιστρέψουν στη 
ναυτιλία, όταν οι εταιρείες θα έχουν μια διοίκηση υψηλής ποιότητας, έμπειρη και συνεπής που 
να μπορεί να επικοινωνήσει σαφώς τη στρατηγική της. Πρόσθεσαν πως αν η εταιρεία έχει ένα 
πρόβλημα, η διοίκηση πρέπει να επικοινωνήσει με σαφήνεια τη στρατηγική της για την 
επίλυσή του. Ολοκλήρωσαν προσφέροντας τις συμβουλές τους προς τις ναυτιλιακές εταιρείες 
που αναζητούν δημόσιες εγγραφές, ότι είναι μια δύσκολη αγορά, οι αποτιμήσεις είναι αρκετά 
χαμηλές αυτή τη στιγμή και ότι δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν εύκολα. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Capital Link, εταιρία συμβούλων Επενδυτικής 
Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη, που μεταξύ άλλων 
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εξειδικεύεται στο χώρο της ναυτιλίας, συνεργαζόμενη με την πλειονότητα των ναυτιλιακών 
εταιριών εισηγμένων στα Χρηματιστήρια της Ευρώπης και Αμερικής.  

MEDIA PARTNERS 
Οι Media Partners του Συνεδρίου ήταν οι εξής από την Ελλάδα και το εξωτερικό: Business 
File, Digital Ship, Economic Outlook, Elnavi, Fairplay, Καθημερινή, Lloyd’s List, The Maritime 
Executive, Maritime Global Net, Ναυς, Ναυτικά Χρονικά, Οικονομική Επιθεώρηση, SBC TV 
Channel, Ship2shore, TradeWinds, Wall Street Greek, Worldoils.  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ CAPITAL LINK 
• Κύριος Χορηγός: Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. 
• Χρυσός Χορηγός: Knight Capital Group 
• Αργυρός Χορηγός: PricewaterhouseCoopers, Marshall Islands Registry 
• Χάλκινος Χορηγός: Deloitte  

ΧΟΡΗΓΟΙ 
Axia Ventures Group, Bank of America Merrill Lynch, Citi Private Bank, Cantor Fitzgerald, 
Credit Suisse, Fried Frank, Germanischer Lloyd AG, Goldman Sachs, GMS, Jefferies, Marfin 
Egnatia Bank, Maxim Group, Norton Rose.  

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
• Χορηγός Πρωινού: Hellenic Petroleum 
• Χορηγός Γεύματος: Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation και Prime Marine 
Corporation 
• Χορηγός Δεξίωσης: Tsakos Energy Navigation  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ 
• Antares Shipmanagement S.A. 
• N. Cotzias Shipping Consultants 
• Golden Destiny S.A. 

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Όλο το υλικό του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Capital Link, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.capitallinkforum.com/shipping/2010athens/main.html  

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK 
Η Capital Link είναι μία εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες Επενδυτικών Σχέσεων και 
Επενδυτικής Επικοινωνίας (Investor Relations and Financial Communications) με στρατηγική 
εστίαση, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλία. Η Capital Link είναι ο ηγέτης προσφοράς υπηρεσιών 
Επενδυτικών Σχέσεων, Επενδυτικής Επικοινωνίας και προβολής στα ΜΜΕ στον κλάδο της 
ναυτιλίας και συνεργάζεται με την πλειοψηφία των ναυτιλιακών εταιριών που είναι εισηγμένες 
σε χρηματιστήρια των Η.Π.Α. και της Ευρώπης. Τα κεντρικά γραφεία της Capital Link είναι στη 
Νέα Υόρκη, με γραφεία στο Λονδίνο και την Αθήνα. 

Η Capital Link έχει αναπτύξει μία σειρά από δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προβολή 
της ναυτιλίας στο διεθνές επενδυτικό κοινό, και που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: 

www.CapitalLinkShipping.com. Η Capital Link διατηρεί ένα δικτυακό κόμβο αφιερωμένο στη 
ναυτιλία και τις εισηγμένες εταιρίες. Σκοπός της είναι να ενισχύσει τη γνώση και κατανόηση 
των επενδυτών για τη ναυτιλία και τις εισηγμένες εταιρίες του κλάδου, και να διευκολύνει την 
αναμετάδοση πληροφοριών των εισηγμένων εταιριών στους συμμετέχοντες του κλάδου και 
στο επενδυτικό κοινό. Η ανωτέρω ηλεκτρονική σελίδα παρέχει πληροφορίες για τους 
μεγαλύτερους δείκτες της ναυτιλίας και του χρηματιστηρίου γενικότερα, καθώς επίσης και για 
όλες τις ναυτιλιακές μετοχές με δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ τους. Διαθέτει επίσης αναλύσεις 
και εκθέσεις σημαντικών ναυλομεσιτικών εταιριών του κλάδου, συνεντεύξεις στελεχών, 
αναλυτών και άλλων παραγόντων της αγοράς, καθώς και πληθώρα άλλων στοιχείων. 

Επενδυτικά Ναυτιλιακά Συνέδρια. Επίσης, η Capital Link οργανώνει μία σειρά από ετήσια 
ναυτιλιακά επενδυτικά συνέδρια στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Αθήνα, καθώς και μία σειρά από 
webinars (διαδικτυακά συνέδρια) που περιλαμβάνουν συζητήσεις αναλυτών, ανωτάτων 
στελεχών ναυτιλιακών εταιριών και άλλων παραγόντων του κλάδου. 

Ναυτιλιακοί Χρηματιστηριακοί Δείκτες, (Capital Link Maritime Indices). Μία πρωτοβουλία 
ορόσημο της Capital Link. Οι δείκτες αυτοί που καταρτίζονται από την Capital Link δίνουν τη 
δυνατότητα στους επενδυτές να παρακολουθήσουν την χρηματιστηριακή εξέλιξη όλων των 
εισηγμένων ναυτιλιακών μετοχών, την τάση ανά κλάδο και ανά μεμονωμένη μετοχή, και να 
τις συγκρίνουν μεταξύ τους ή και με άλλους χρηματιστηριακούς ή ναυτιλιακούς δείκτες. Οι 
τιμές των παραπάνω δεικτών υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.MaritimeIndices.com ή 
www.CapitalLinkShipping.com, ή στο Bloomberg στην σελίδα “CPLI.” Οι Δείκτες της Capital 
Link θα προσφέρονται σύντομα και μέσω της πλατφόρμας Reuters. 

Ατζέντα Μελλοντικών Επενδυτικών Συνεδρίων της Capital Link 
· ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Πέμπτη, 25 Μαρτίου: 4ο Ετήσιο “Invest in International Shipping” Forum 
· NEA YORKH – Τετάρτη, 18 Απριλίου, 2010: 9ο Annual «Closed-End Funds and Global ETFs» 
Forum 
· ΑΘΗΝΑ – Πέμπτη, 20 Μαίου 2010: Ετήσια Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων- Greek IR Awards 
· ΑΘΗΝΑ – Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010: Ποσειδώνια- Analyst & Investor Day. 
· ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010: 2ο Ετήσιο Συνέδριο Παραγώγων (Derivatives 
Forum) 
· ΛΟΝΔΙΝΟ – Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2010: 3ο Ετήσιο “Invest in International Shipping” 
Forum 
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Αναμένοντας την ανάκαμψη 
 

Με συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1200 άτομα πραγματοποιήθηκε το πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο της Capital Link 
στην Αθήνα με θέμα: «Πρόσβαση σε Κεφάλαια Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη». Η Capital Link διοργανώνει 
σε ετήσια βάση ναυτιλιακά συνέδρια στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, όπου εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες, 
τραπεζίτες και αναλυτές απευθύνονται στο διεθνές επενδυτικό κοινό, ενώ στο συνέδριο των Αθηνών η διεθνής 
χρηματοοικονομική κοινότητα και παράγοντες της αγοράς απευθύνονται στην Ελληνική και διεθνή ναυτιλία.   
Στο συνέδριο συζητήθηκαν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των κεφαλαιαγορών και των 
χρηματοπιστωτικών αγορών, και επικεντρώθηκε στις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την άντληση κεφαλαίων 
τόσο από ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο, όσο και από αυτές που παραμένουν ιδιωτικές. 
Επίσης, στο συνέδριο αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν τρόποι για τη διαχείριση των κινδύνων και του ρίσκου στο 
σημερινό εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Έγινε επίσης αναφορά στις εξελίξεις στην παγκόσμια 
οικονομία, το διεθνές εμπόριο και την ενέργεια. Αξιολογήθηκαν νέα και αναδυόμενα επιχειρηματικά μοντέλα 
ελληνικών πλοιοκτητριών εταιρειών που απαντούν στην αστάθεια και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η σημερινή 
παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά.  

Ο πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης τόνισε το ρόλο της εταιρείας που λειτουργεί σαν συνδετικός 
κρίκος μεταξύ των ναυτιλιακών εταιριών και της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας. Ανέφερε ότι η κρίση τόσο 
στην παγκόσμια οικονομία, όσο και κατ’ επέκταση στο διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλία προήλθε από τον τραπεζικό 
χώρο.  

Σήμερα, υπάρχουν δειλά σημάδια ανάκαμψης σε διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει σημαντική αστάθεια 
και αβεβαιότητα. Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης ή περαιτέρω ανάπτυξης για κάθε 
δραστηριότητα, ιδιαίτερα δε για τη ναυτιλία.  

Τόσο οι τράπεζες όσο και οι ναυτιλιακές εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο σήμερα. Οι τράπεζες, παρά 
τη βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα προβλήματά τους, και γενικώς υπάρχει στενότητα 
χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ επέκταση και για τη ναυτιλία, που όμως έχει σημαντική ανάγκη κεφαλαίων.  

Παρ΄όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας από τους βασικούς παίκτες στη ναυτιλιακή αγορά. 
Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα άντλ ησης σημαντικών 
κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους δομή και παράλληλα έχοντας ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη.  

Είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο και σημαντικό το γεγονός ότι το ναυτιλιακό συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα 
παρ’ όλη την αρνητική συγκυρία για την Ελλάδα, συγκέντρωσε το ναυτιλιακό και χρηματοοικονομικό χώρο, με 
συμμετοχή των σημαντικότερων εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων 
μεταξύ Ελλήνων πλοιοκτητών, εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών καθώς και άλλων παραγόντων της αγοράς, 
πάνω σε ένα μεγάλο εύρος ευκαιριών και προκλήσεων που αφορούν ειδικά τη ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και τους 
χρηματοδότες και επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, διαχειριζόμενοι περισσότερο 
από το 20% του παγκόσμιου στόλου. Παρά τον κυκλικό χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν 
καταφέρει να επιβιώσουν σε αδύναμες αγορές και να μετατρέψουν τις απώλειες σε κέρδη όταν οι αγορές 
βελτιώθηκαν. Η διεθνής ναυτιλία και η επενδυτική κοινότητα συνεχίζουν να παρακολουθούν τους χειρισμούς των 
Ελλήνων πλοιοκτητών κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και υφέσεως δεδομένου ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες 
έχουν αποδείξει την επιτυχία τους σε ένα από τα πιο σημαντικά, δύσκολα και απρόβλεπτα επαγγέλματα του 
κόσμου. 

Το συνέδριο άνοιξε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα. Λούκα Κατσέλη. 

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Pro-Vice Chancellor, City University, 
Λονδίνο ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια του γεύματος με θέμα «Παγκόσμια Ναυτιλία, Χρηματοδότηση και 
Κεφαλαιαγορές: Από τη Μία Δεκαετία στην Άλλη».  

O κ. Γραμμένος τόνισε τη βεβαιότητά του ότι τόσο οι τράπεζες, όσο και οι αμερικανικές κεφαλαιαγορές θα 
εξακολουθήσουν να είναι «πηγές» χρηματοδότησης για τα μετοχικά κεφάλαια και την έκδοση ομολόγων υψηλής 
απόδοσης. 
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Αναφερόμενος στην Κίνα και τις ΗΠΑ, είπε: "Η Κίνα έχει χάσει τις εξαγωγές, ενώ συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις 
αυξημένες βιομηχανικές της ικανότητες, με σκοπό τη διατήρηση της οικονομικής της δραστηριότητας και τη 
δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα, από αυτή τη χρηματοδότηση, ταράζει το μηχανισμό 
τιμολόγησης. Στις ΗΠΑ, λόγω της αβεβαιότητας, τα νοικοκυριά αποταμιεύουν και δεν επενδύουν, ενώ ο Πρόεδρος 
Ομπάμα μπορεί να φορολογεί τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό από τις αμερικάνικες πολυεθνικές 
εταιρείες. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα είναι αυτό μια υπόδειξη ή πρόσκληση για τον επαναπατρισμό τους, 
τώρα, σε μία περίοδο όπου ένας αριθμός πολυεθνικών έχει ανακαλύψει ότι στο εξωτερικό τα κέρδη πέφτουν και τα 
κόστη αυξάνονται; Αυτές οι συνθήκες δημιουργούνται σταδιακά για να οδηγήσουν σε έναν προστατευτισμό και 
διαίρεση του κόσμου σε οικονομικά μπλοκ." 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, υπήρξαν παρουσιάσεις από τους ακόλουθους:  

κ. Casper Burgering, Vice President, ΑBN AMRO Economics, ο οποίος μίλησε για το θέμα της «Παγκόσμιας 
Οικονομίας και τις Αγορές Πρώτων Υλών και Ενέργειας» και είπε πως η ABN AMRO αναμένει μια παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη της τάξεως του 4% τόσο το 2010 όσο και το 2011. Επίσης αναμένουν την Κινέζικη οικονομία 
να αναπτυχθεί το 2010 και 2011 9,4% και 9,9% αντίστοιχα. «Οι αναδυόμενες χώρες της Ασίας (ιδίως η Κίνα) θα 
οδηγήσουν το δρόμο, το 2010 και 2011, για την οικονομική ανάπτυξη και του υπόλοιπου κόσμου» τόνισε. Η ABN 
AMRO θεωρεί πως η Κίνα δεν έχει σταματήσει την ανάπτυξή της και θα έχει υψηλή ανάγκη για σιδηρούχων 
συναφών βασικών προϊόντων για τα επόμενα δύο χρόνια. Προβλέπουν επομένως ένα λαμπρό μέλλον έως το 2011 
για τη ζήτηση παραγωγής πρώτων υλών χάλυβα και, συνεπώς, για τη ναυτιλία. 

Ο κ. Χάρης Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank Nederland, με θέμα «Το 
Νέο Πρότυπο στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση». Ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η παραδοσιακή 
χρηματιστηριακή ναυτιλιακή αγορά έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 1-2 χρόνια. Οι παραδοσιακές 
πηγές χρηματοδότησης έχουν μειωθεί σημαντικά και πιο συντηρητικές προσεγγίσεις γίνονται προς την 
χρηματοδότηση πλοίων. Στο μεταξύ, οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις παραμένουν υψηλές. Η Fortis Bank 
Nederland βλέπει σαφείς ευκαιρίες, ως αποτέλεσμα των προβλημάτων χρηματοδότησης. Μέρος των αναγκαίων 
κεφαλαίων θα αντληθεί από την κεφαλαιαγορά – μετοχές και ομόλογα – και ιδιωτικές τοποθετήσεις από θεσμικούς 
επενδυτές. Οι αγορές για άντληση μετοχικού κεφαλαίου και ομολόγων υψηλής απόδοσης ανοίγουν και πάλι, και 
για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο κ. Αντωνίου τόνισε πως αυτό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία, μέσω της 
δημιουργίας εξειδικευμένων ναυτιλιακών κεφαλαίων, επιτρέποντας έτσι τους επενδυτές να επενδύσουν σε 
προσεκτικά επιλεγμένα και διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ναυτιλιακών δανείων που προσφέρουν δυνατότητες 
ελκυστικών αποδόσεων με λογικό ρίσκο.   

Ο κ. Σωκράτης Λεπτός-Bourgi, Partner, Global Shipping & Ports Leader, PricewaterhouseCoopers, με θέμα 
«Ευκαιρίες και Προκλήσεις στη Σημερινή Αγορά», ο οποίος αναφέρθηκε στο ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες 
δραστηριοποιούνται σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Η πρόσβαση σε κεφάλαια αποτελεί βασικό στοιχείο για την 
επιβίωσή τους και τη δυνατότητα τους να εκμεταλλευτούν επενδυτικές ευκαιρίες. Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να 
είναι συντηρητικές στις χορηγήσεις νέων δανείων και θα παρακολουθούν στενότερα τις υφιστάμενες δανειακές 
τους απαιτήσεις. Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να διαπραγματευτούν με τους δανειστές τους για 
αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους και να αναζητήσουν κοινώς αποδεκτές λύσεις με άλλους εταίρους 
(ναυπηγεία, ναυλωτές κτλ.). Η πρόσβαση σε άλλες πηγές κεφαλαίων είναι δυνατή, αλλά απαιτεί κατάλληλη 
προετοιμασία. Καθότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, οι εταιρείες θα πρέπει να προετοιμάζονται από νωρίς. Η 
ανταπόκριση στις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και επενδυτών είναι μια διαρκής διαδικασία. 

Ο κ. Elias Sakellis, Executive Director και ο κ. Jim Karp, Managing Director, Financing Group της Goldman Sachs 
μίλησαν για τις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας στον τομέα της ναυτιλίας, οι οποίες δημιουργούν μια σειρά 
προκλήσεων και ευκαιριών. Εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων - που δεν ήταν διαθέσιμες πριν από 12 μήνες - είναι 
τώρα διαθέσιμες για να τροφοδοτήσουν τα σχέδια ανάπτυξης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω αγορές 
ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων όμως είναι διαθέσιμες μόνο για τις εταιρείες με «σταθερούς» ισολογισμούς και 
με πλήρως χρηματοδοτημένα επιχειρηματικά σχέδια. Κατόπιν τούτου, οι υποκείμενες συνθήκες λειτουργίας, 
προκαλούν ακόμη άγχος και δυσφορία μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών. Προκειμένου να ανακάμψουν αυτές οι 
εταιρείες, είναι κρίσιμης σημασίας να έχουν μια ολιστική προσέγγιση ως προς τις διαπραγματεύσεις τους με όλους 
τους σχετικούς ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποιήσανε την πρόσφατη συμβουλευτική τους εμπειρία και αναλύσανε 
βασικά διδάγματα που αντλήθηκαν από επιτυχείς αναδιαρθρωτικές διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτες, διαχειριστές, 
οικονομικούς πιστωτές, charter counterparties, εμπορικούς πιστωτές, ναυπηγεία, και μετόχους. 

Ο δρ. Anil Sharma, Global Marketing Systems Inc., Founder, President & CEO ο οποίος μίλησε για την «Απόσυρση 
Πλοίων στη Σημερινή Αγορά». Τόνισε πως όπως όλα τα θέματα που αφορούν τη ναυτιλία, έτσι και η απόσυρση 
πλοίων έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές από το 4ο τρίμηνο του 2008, με τις αξίες των πλοίων για απόσυρση να 
έχουν πέσει κατακόρυφα. Ανέφερε πως σημαντικές αλλαγές αναμένονται και ως προς το πώς και το πού μπορεί να 
γίνει η απόσυρση πλοίων. Οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο που ελέγχονται από Ελληνικά συμφέροντα 
έχουν ένα σημαντικό στόλο μεγάλης ηλικίας. Παρότι παραδοσιακά, πλοία ηλικίας 30 ετών οδηγούνταν προς 
απόσυρση, τώρα αποσύρονται πλοία ηλικίας 20 ετών και νεότερα. Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον της 
χρηματοοικονομικής κοινότητας και των επενδυτών να έχουν μια καλή γνώση της βιομηχανίας απόσυρσης πλοίων, 
προκειμένου να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις αξίες των πλοίων 
προς απόσυρση. 

Ο κ. Clay Maitland, Managing Partner, International Registries and Founding Chairman της NAMEPA (Ένωσης 
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Βόρειας Αμερικής) μίλησε για το θέμα «Προβλέποντας το Μέλλον: Ναυτιλία 
και Οικονομικές Αγορές». Ο κ. Maitland, ο οποίος διαχειρίζεται το μητρώο πλοίων των Νήσων Μάρσαλ (Marshall 
Islands) - το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο – δήλωσε πως η ναυτιλιακή αγορά ξηρού χύδην φορτίου μέχρι τώρα 
«είναι σε καλά επίπεδα». Η αγορά δεξαμενόπλοιων και άλλων υγρών φορτίων είναι «σε καλύτερα επίπεδα από ότι 
περίμενα, σε σύγκριση με τις προοπτικές του περασμένου έτους», πρόσθεσε. Η ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων 
«εξακολουθεί να έχει την εικόνα ενός σωρού ερειπίων», ενώ βλέπει τις ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών, 
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ως «ίσως - και τονίζω το ίσως» να πλησιάζουν το χαμηλότερο σημείο του κύκλου. Ο κ. Maitland παρατήρησε: «Για 
όποιον θέλει να νιώσει τον παλμό της ναυτιλίας, θα τον συμβούλευα να εξετάσει ποιός αγοράζει πλοία. Είναι οι 
ευφυείς και προσεχτικοί Έλληνες πλοιοκτήτες οι οποίοι αρχίζουν να αγοράζουν μεταχειρισμένα πλοία σε καλή 
κατάσταση σχεδόν όλων των τύπων. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχουν κρίνει την αγορά σωστά. Φυσικά, η 
Γερμανική KS αγορά, είναι όπως λένε οι Γερμανοί, "spurlos versunken", με πολλούς δανειστές να αντιμετωπίζουν 
προβλήματα, τα οποία όμως ο κλάδος θα μπορεί να ξεπεράσει. Η ναυτιλία σε γενικές γραμμές θα έχει μια 
εκπληκτικά ισχυρή ανάκαμψη, αρχίζοντας από το πρώτο τρίμηνο του 2011.» 

Ο κ. Loli Wu, Managing Director, Investment Banking Head of Americas Transportation & Infrastructure, Bank of 
America Merrill Lynch Securities, ανέλυσε το θέμα «Άντληση Κεφαλαίων για τη Ναυτιλία Σήμερα: Επιλογές και 
Εναλλακτικές Λύσεις - μια Επισκόπηση της Αγοράς» και πρόσφερε μία αξιολόγηση της σημερινής και 
προηγούμενης αγοράς κεφαλαίων προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Παρουσίασε διάφορες εναλλακτικές λύσεις για 
την άντληση κεφαλαίων όπως των αρχικών και δευτερογενών δημόσιων εγγραφών (IPOs και follow-ons), MLPs, η 
αγορά ομολόγων, αλλά και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. 

Ο κ. Roland Peeters, Managing Director, Axia Ventures Group και ο κ. Δημήτριος Αθανασόπουλος, Managing 
Partner, Axia Ventures Group, ανάπτυξαν το θέμα «Άντληση Κεφαλαίων μέσω Private Equity».  Μίλησαν για τα 
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια (Private Equity) τα οποία αποτελούν πλέον μια καθιερωμένη πηγή κεφαλαίου, τα οποία 
οι διοικήσεις των ναυτιλιακών εταιριών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όταν κοιτούν διάφορες επιλογές 
επέκτασης. Το να έχουν έναν επενδυτή από το χώρο του Private Equity μπορεί να αποφέρει όχι μόνο κεφαλαιακά 
αλλά και επιχειρησιακά και στρατηγικά οφέλη που μπορούν να επιταχύνουν τις προοπτικές ανάπτυξης μιας 
επιχείρησης και τη δημιουργία αξίας. Στην ομιλία τους, εξέτασαν το ιστορικό της βιομηχανίας, πώς λειτουργεί, τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τη σχέση της με τη ναυτιλία. 

Η κ. Βασιλική Τσαγανός, Partner, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, με θέμα «Αντλώντας κεφάλαιο στις 
Αμερικανικές Κεφαλαιακές Αγορές – Νομικές Προκλήσεις» της οποίας η παρουσίαση διερεύνησε περιεκτικά τα 
νομικά ζητήματα που οι ξένες εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όταν σκοπεύουν να εισέλθουν στις 
Αμερικανικές αγορές κεφαλαίων. Όπως τις λογιστικές προδιαγραφές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) 
και των χρηματιστηρίων, τις απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού καθώς και εταιρικής 
διακυβέρνησης. Ανέλυσε το πώς οι εταιρείες μπορούν να προετοιμαστούν νομικά έτσι ώστε να είναι σε μια πολύ 
καλή κατάσταση για τους διάφορους εναλλακτικούς τρόπους άντλησης κεφαλαίων των ΗΠΑ. 

Ο κ. Michael Newell, Partner, Νorton Rose Group, με θέμα «Ναυτιλιακά Κεφάλαια - Τρέχουσες Ευκαιρίες και 
Υποδομές» συζήτησε τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς που οδήγησαν στη δημιουργία διαφόρων funds, τα οποία 
συστάθηκαν για να επιδιώξουν διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες στις ναυτιλιακές αγορές. Μια σειρά από διαφορετικά 
funds έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών κοινοπραξιών ή ιδιωτικών 
οχημάτων ιδίων κεφαλαίων για να επωφεληθούν από διάφορα κενά στις χρηματοδοτήσεις μετοχικού κεφαλαίου ή 
επισφαλών στοιχείων ενεργητικού. Επιπλέον, οι νέες αφίξεις περιλαμβάνουν κεφάλαια που έχουν συσταθεί για να 
ενεργούν ως ειδικευμένοι δανειστές σε ναυτιλιακές εταιρείες καθώς και αμοιβαία κεφάλαια που στοχεύουν στη 
ναυτιλιακή αγορά. Αυτά τα κεφάλαια εξετάζουν directional plays με βάση την αγορά στο σύνολό της, καθώς 
ψάχνουν για συγκεκριμένες ευκαιρίες σε σχέση με την τιμολόγηση εντός συγκεκριμένων τμημάτων του κλάδου. 

 
 © 2004-2010, Gratia Publications Ltd. While every effort has been taken to ensure the accuracy of the 
information contained in this magazine, no responsibility can be accepted for errors, omissions or inaccuracies. 
Opinions expressed herein are those of the authors and are not necessarily those of Gratia Publications Ltd. 
Reproduction in whole or in parts is prohibited without the prior written perimission of the publisher.  

Design and Developed by ITBox Media Services 

Page 3 of 3Print Article

1/3/2010http://www.naftikachronika.gr/printarticle.asp?articleID=3071&cat=11&lang=en



Συστήνεται Ελληνικό Ταμείο Ανάπτυξης  

Συντάχθηκε απο τον/την Managing Director    

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2010 14:49 

Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε η Υπουργός Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, μιλώντας στο συνέδριο, που 
διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα, με θέμα: « Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα – 
Αναμένοντας την ανάκαμψη». Όπως ανέφερε η Υπουργός: « Μέσω  του  Ελληνικού 
Ταμείου Ανάπτυξης, επενδυτικά  σχέδια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις 
υποδομές, στον τουρισμό και στην υψηλή τεχνολογία θα χρηματοδοτηθούν μέσα από 
ένα ευρύ φάσμα τίτλων του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνονται 
από μεγάλου όγκου εκδόσεις χρεογράφων αναφοράς μέχρι ιδιωτικές τοποθετήσεις και 
εκδόσεις εμπορικών χρεογράφων».   
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Συνέδριο για τη ναυτιλία από την Capital Link 
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010 | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

Με τις τρέχουσες τάσεις στη ναυτιλία ασχολήθηκε το συνέδριο της Capital Link, την περασμένη 
Τρίτη στην Αθήνα, με τίτλο «πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - αναμένοντας την ανάκαμψη». 
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου, Κώστας Γραμμένος, 
ο οποίος αναφερόμενος στις εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία εκτίμησε ότι τόσο οι τράπεζες 
όσο και οι αμερικανικές κεφαλαιαγορές θα εξακολουθήσουν να είναι πηγές χρηματοδότησης για 
τα μετοχικά κεφάλαια και την έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης.

Το συνέδριο είχε τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς οι Ελληνες πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική 
δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, καθώς διαχειρίζονται το 20% του παγκόσμιου στόλου. Παρά 
τον κυκλικό χαρακτήρα της ναυτιλίας, οι Ελληνες πλοιοκτήτες έχουν καταφέρει να επιβιώσουν 
σε αδύναμες αγορές και να μετατρέψουν τις απώλειες σε κέρδη, όταν οι αγορές βελτιώθηκαν. 
Σημειώνεται ότι στο συνέδριο αναλύθηκαν τρόποι διαχείρισης των κινδύνων στο σημερινό 
εξαιρετικά ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, ενώ αξιολογήθηκαν και τα αναδυόμενα 
επιχειρηματικά μοντέλα ελληνικών πλοιοκτητριών εταιριών που απαντούν στην αστάθεια.
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«Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα. Αναμένοντας την ανάκαμψη» είναι 
το θέμα του ναυτιλιακού συνεδρίου που διοργανώνεται στις 23 
Φεβρουαρίου στην Αθήνα από την Capital Link. 
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Ναυτιλιακό συνέδριο της CAPITAL LINK στην  
Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2010 15:04 
Με μοναδική επιτυχία και με συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1200 άτομα πραγματοποιήθηκε το 
πρώτο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Πρόσβαση σε Κεφάλαια 
Σήμερα  –Αναμένοντας την Ανάκαμψη», την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου, 2010 στο Athens Ledra 
Marriott Hotel. Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση ναυτιλιακά συνέδρια στη Νέα 
Υόρκη και το Λονδίνο, όπου εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες, τραπεζίτες και αναλυτές 
απευθύνονται στο διεθνές επενδυτικό κοινό, ενώ στο Συνέδριο των Αθηνών η διεθνής 
χρηματοοικονομική κοινότητα και παράγοντες της αγοράς απευθύνονται στην Ελληνική και 
διεθνή ναυτιλία.   
 
Στο Συνέδριο συζητήθηκαν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, των κεφαλαιαγορών 
και των χρηματοπιστωτικών αγορών, και επικεντρώθηκε στις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για 
την άντληση κεφαλαίων τόσο από ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο, 
όσο και από αυτές που παραμένουν ιδιωτικές. Επίσης, στο Συνέδριο αναφέρθηκαν και 
αναλύθηκαν τρόποι για τη διαχείριση των κινδύνων και του ρίσκου στο σημερινό εξαιρετικά 
ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον. Έγινε επίσης αναφορά στις εξελίξεις στην παγκόσμια 
οικονομία, το διεθνές εμπόριο και την ενέργεια. Αξιολογήθηκαν νέα και αναδυόμενα 
επιχειρηματικά μοντέλα Ελληνικών πλοιοκτητριών εταιρειών που απαντούν στην αστάθεια και 
τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η σημερινή παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά.  
 
Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης τόνισε το ρόλο της εταιρίας που 
λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ των ναυτιλιακών εταιριών και της παγκόσμιας 
επενδυτικής κοινότητας. Ανέφερε ότι η κρίση τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και κατ’ 
επέκταση στο διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλία προήλθε από τον τραπεζικό χώρο. Σήμερα, 
υπάρχουν δειλά σημάδια ανάκαμψης σε διεθνές επίπεδο, αλλά συνεχίζει να υπάρχει σημαντική 
αστάθεια και αβεβαιότητα. Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι μοχλός επιβίωσης ή περαιτέρω 
ανάπτυξης για κάθε δραστηριότητα, ιδιαίτερα δε για τη ναυτιλία. Τόσο οι τράπεζες όσο και οι 
ναυτιλιακές εταιρίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο σήμερα. Οι τράπεζες, παρά τη 
βελτίωση που παρουσιάζουν, δεν έχουν επιλύσει τα προβλήματά τους, και γενικώς υπάρχει 
στενότητα χρηματοδότησης γενικότερα και κατ’ επέκταση και για τη ναυτιλία, που όμως έχει 
σημαντική ανάγκη κεφαλαίων. Παρ΄όλη τη στενότητα, οι τράπεζες ήταν και παραμένουν ένας 
από τους βασικούς παίκτες στη ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, οι εισηγμένες ναυτιλιακές 
εταιρίες έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από τις 
κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας την κεφαλαιακή τους δομή και παράλληλα έχοντας ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για περαιτέρω ανάπτυξη.  
 
Είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο και σημαντικό το γεγονός ότι το Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital 
Link στην Αθήνα παρόλη την αρνητική συγκυρία για την Ελλάδα, συγκέντρωσε την αφρόκρεμα 
του ναυτιλιακού και χρηματοοικονομικού χώρου, με συμμετοχή των σημαντικότερων εμπορικών 
και επενδυτικών τραπεζών. Έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ Ελλήνων 
πλοιοκτητών, εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών καθώς και άλλων παραγόντων της αγοράς, 
πάνω σε ένα μεγάλο εύρος ευκαιριών και προκλήσεων που αφορούν ειδικά τη ναυτιλιακή 
κοινότητα, αλλά και τους χρηματοδότες και επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο.  
 
Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποτελούν μια σημαντική δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, 
διαχειριζόμενοι περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου στόλου. Παρά τον κυκλικό χαρακτήρα 
της ναυτιλίας, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σε αδύναμες αγορές και 
να μετατρέψουν τις απώλειες σε κέρδη όταν οι αγορές βελτιώθηκαν. Η διεθνής ναυτιλία και η 
επενδυτική κοινότητα συνεχίζουν να παρακολουθούν τους χειρισμούς των Ελλήνων 
πλοιοκτητών κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και υφέσεως δεδομένου ότι οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει την επιτυχία τους σε ένα από τα πιο σημαντικά, δύσκολα και 
απρόβλεπτα επαγγέλματα του κόσμου. 
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ  
Το Συνέδριο άνοιξε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα 
Κατσέλη.Η Υπουργός ανέφερε ότι ο χρόνος διεξαγωγής του συνεδρίου είναι πολύ επίκαιρος, με 
τις παγκόσμιες προοπτικές ανάπτυξης να παραμένουν αβέβαιες ως συνέπεια της οικονομικής 
κρίσης. Είπε ότι  προκλήσεις που αφορούν τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να είναι σε 
αναταραχή και η συμπίεση ρευστότητας υπάρχει σε πολλές αγορές, ενώ η δυνατότητα 
δανειοδότησης όλο και λιγοστεύει και παράλληλα ακριβαίνει.  
 
Η κυρία Κατσέλη συνέχισε λέγοντας ότι πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της 
Ελληνικής, καλούνται να αντιμετωπίσουν την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, 
την ίδια στιγμή που το κόστος κεφαλαίου στις διεθνείς αγορές αυξάνεται. Και στις δύο 
περιπτώσεις, μια συνετή οικονομική διαχείριση είναι απαραίτητη, σε συνδυασμό με την 
υιοθέτηση μιας μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τη διαφοροποίηση, ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα.  
 
Η Υπουργός είπε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τριπλή πρόκληση: να μειώσει μέσα 
σε μία περίοδο τριών ετών το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας από 12,7% του 
ΑΕΠ το 2009 σε κάτω του 3% το 2012, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα μέσω της 
κατάλληλης αναδιάρθρωσης και νέες επενδύσεις Greenfield και να περιορίσει τη γραφειοκρατία. 
Η κυβέρνηση, συνέχισε, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει και στα τρία μέτωπα και να δείξει 
μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα μέσα σε ένα χρόνο.  
 
Οι μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα είναι να ενισχύσει την παραγωγική βάση και το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της στις παγκόσμιες αγορές, να αυξήσει την παραγωγικότητα και 
την ανταγωνιστικότητα, να αξιοποιήσει το δυναμικό της και τους ανεκμετάλλευτους πόρους της, 
να παράγει νέο πλούτο και ασφαλή απασχόληση, καθώς και ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο για 
τους πολίτες της. Αυτή είναι η κύρια πρόκληση για τη χάραξη πολιτικής, "αυτή είναι η 
μεγαλύτερη πρόκλησή μου ως Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας," 
σημείωσε η Υπουργός κυρία Κατσέλη.  
 
«Η Ελληνική ναυτιλία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι γνωρίζει πώς να επιβιώσει μια κρίση και 
να επιστρέψει στο προσκήνιο της διεθνούς οικονομικής σκηνής με ακόμη μεγαλύτερο 
δυναμισμό. Είμαι πεπεισμένη ότι θα το κάνει για άλλη μια φορά," κατέληξε. 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ  
 
Κεντρικός Ομιλητής του Συνεδρίου ήταν ο καθηγητής κ. Κώστας Γραμμένος, Pro-Vice 
Chancellor, City University, Λονδίνο ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια του γεύματος με θέμα 
«Παγκόσμια Ναυτιλία, Χρηματοδότηση και Κεφαλαιαγορές: Από τη Μία Δεκαετία στην Άλλη». 
O καθηγητής κ. Γραμμένος τόνισε τη βεβαιότητά του ότι τόσο οι τράπεζες, όσο και οι 
αμερικανικές κεφαλαιαγορές θα εξακολουθήσουν να είναι «πηγές» χρηματοδότησης για τα 
μετοχικά κεφάλαια και την έκδοση ομολόγων υψηλής απόδοσης. 
 
Αναφερόμενος στην Κίνα και τις ΗΠΑ, είπε: "Η Κίνα έχει χάσει τις εξαγωγές, ενώ συνεχίζει να 
χρηματοδοτεί τις αυξημένες βιομηχανικές της ικανότητες, με σκοπό τη διατήρηση της 
οικονομικής της δραστηριότητας και τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς, ενώ ταυτόχρονα, 
από αυτή τη χρηματοδότηση, ταράζει το μηχανισμό τιμολόγησης. Στις ΗΠΑ, λόγω της 
αβεβαιότητας, τα νοικοκυριά αποταμιεύουν και δεν επενδύουν, ενώ ο Πρόεδρος Ομπάμα μπορεί 
να φορολογεί τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό από τις αμερικάνικες 
πολυεθνικές εταιρείες. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα είναι αυτό μια υπόδειξη ή 
πρόσκληση για τον επαναπατρισμό τους, τώρα, σε μία περίοδο όπου ένας αριθμός πολυεθνικών 
έχει ανακαλύψει ότι στο εξωτερικό τα κέρδη πέφτουν και τα κόστη αυξάνονται; Αυτές οι 
συνθήκες δημιουργούνται σταδιακά για να οδηγήσουν σε έναν προστατευτισμό και διαίρεση του 
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κόσμου σε οικονομικά μπλοκ." 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, υπήρξαν παρουσιάσεις από τους ακόλουθους:  
 
•    κ. Casper Burgering, Vice President, ΑBN AMRO Economics, ο οποίος μίλησε για το θέμα 
της «Παγκόσμιας Οικονομίας και τις Αγορές Πρώτων Υλών και Ενέργειας» και είπε πως η ABN 
AMRO αναμένει μια παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη της τάξεως του 4% τόσο το 2010 όσο και 
το 2011. Επίσης αναμένουν την Κινέζικη οικονομία να αναπτυχθεί το 2010 και 2011 9,4% και 
9,9% αντίστοιχα. «Οι αναδυόμενες χώρες της Ασίας (ιδίως η Κίνα) θα οδηγήσουν το δρόμο, το 
2010 και 2011, για την οικονομική ανάπτυξη και του υπόλοιπου κόσμου» τόνισε. Η ABN 
AMRO θεωρεί πως η Κίνα δεν έχει σταματήσει την ανάπτυξή της και θα έχει υψηλή ανάγκη για 
σιδηρούχων συναφών βασικών προϊόντων για τα επόμενα δύο χρόνια. Προβλέπουν επομένως 
ένα λαμπρό μέλλον έως το 2011 για τη ζήτηση παραγωγής πρώτων υλών χάλυβα και, συνεπώς, 
για τη ναυτιλία. 
 
•    κ. Χάρη Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, Fortis Bank 
Nederland, με θέμα «Το Νέο Πρότυπο στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση». Ο κ. Αντωνίου 
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η παραδοσιακή χρηματιστηριακή ναυτιλιακή αγορά έχει υποστεί 
σημαντικές αλλαγές τα τελευταία 1-2 χρόνια. Οι παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης έχουν 
μειωθεί σημαντικά και πιο συντηρητικές προσεγγίσεις γίνονται προς την χρηματοδότηση πλοίων. 
Στο μεταξύ, οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις παραμένουν υψηλές. Η Fortis Bank Nederland 
βλέπει σαφείς ευκαιρίες, ως αποτέλεσμα των προβλημάτων χρηματοδότησης. Μέρος των 
αναγκαίων κεφαλαίων θα αντληθεί από την κεφαλαιαγορά – μετοχές και ομόλογα – και ιδιωτικές 
τοποθετήσεις από θεσμικούς επενδυτές. Οι αγορές για άντληση μετοχικού κεφαλαίου και 
ομολόγων υψηλής απόδοσης ανοίγουν και πάλι, και για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ο κ. 
Αντωνίου τόνισε πως αυτό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία, μέσω της δημιουργίας 
εξειδικευμένων ναυτιλιακών κεφαλαίων, επιτρέποντας έτσι τους επενδυτές να επενδύσουν σε 
προσεκτικά επιλεγμένα και διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια ναυτιλιακών δανείων που 
προσφέρουν δυνατότητες ελκυστικών αποδόσεων με λογικό ρίσκο.   
 
•    κ. Σωκράτη Λεπτό-Bourgi, Partner, Global Shipping & Ports Leader, 
PricewaterhouseCoopers, με θέμα «Ευκαιρίες και Προκλήσεις στη Σημερινή Αγορά», ο οποίος 
αναφέρθηκε στο ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Η 
πρόσβαση σε κεφάλαια αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιβίωσή τους και τη δυνατότητα τους 
να εκμεταλλευτούν επενδυτικές ευκαιρίες. Οι τράπεζες θα συνεχίσουν να είναι συντηρητικές στις 
χορηγήσεις νέων δανείων και θα παρακολουθούν στενότερα τις υφιστάμενες δανειακές τους 
απαιτήσεις. Οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να διαπραγματευτούν με τους δανειστές τους για 
αναδιάρθρωση των υποχρεώσεών τους και να αναζητήσουν κοινώς αποδεκτές λύσεις με άλλους 
εταίρους (ναυπηγεία, ναυλωτές κτλ.). Η πρόσβαση σε άλλες πηγές κεφαλαίων είναι δυνατή, αλλά 
απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία. Καθότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, οι εταιρείες θα 
πρέπει να προετοιμάζονται από νωρίς. Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και επενδυτών είναι μια διαρκής διαδικασία. 
 
•    Ο κ. Elias Sakellis, Executive Director και ο κ. Jim Karp, Managing Director, Financing 
Group της Goldman Sachs μίλησαν για  τις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας στον τομέα της 
ναυτιλίας, οι οποίες δημιουργούν μια σειρά προκλήσεων και ευκαιριών. Εναλλακτικές πηγές 
κεφαλαίων - που δεν ήταν διαθέσιμες πριν από 12 μήνες - είναι τώρα διαθέσιμες για να 
τροφοδοτήσουν τα σχέδια ανάπτυξης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω αγορές 
ιδιωτικών και δημοσίων κεφαλαίων όμως είναι διαθέσιμες μόνο για τις εταιρείες με «σταθερούς» 
ισολογισμούς και με πλήρως χρηματοδοτημένα επιχειρηματικά σχέδια. Κατόπιν τούτου, οι 
υποκείμενες συνθήκες λειτουργίας, προκαλούν ακόμη άγχος και δυσφορία μεταξύ των 
ναυτιλιακών εταιρειών. Προκειμένου να ανακάμψουν αυτές οι εταιρείες, είναι κρίσιμης 
σημασίας να έχουν μια ολιστική προσέγγιση ως προς τις διαπραγματεύσεις τους με όλους τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποιήσανε την πρόσφατη συμβουλευτική τους εμπειρία και 
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αναλύσανε βασικά διδάγματα που αντλήθηκαν από επιτυχείς αναδιαρθρωτικές διαπραγματεύσεις 
με ιδιοκτήτες, διαχειριστές, οικονομικούς πιστωτές, charter counterparties, εμπορικούς πιστωτές, 
ναυπηγεία, και μετόχους. 
 
•    Δρ. Anil Sharma, Global Marketing Systems Inc., Founder, President & CEO ο οποίος μίλησε 
για την «Απόσυρση Πλοίων στη Σημερινή Αγορά». Τόνισε πως όπως όλα τα θέματα που 
αφορούν τη ναυτιλία,  έτσι και η απόσυρση πλοίων έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές από το 4ο 
τρίμηνο του 2008, με τις αξίες των πλοίων για απόσυρση να έχουν πέσει κατακόρυφα. Ανέφερε 
πως σημαντικές αλλαγές αναμένονται και ως προς το πώς και το πού μπορεί να γίνει η απόσυρση 
πλοίων. Οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο που ελέγχονται από Ελληνικά συμφέροντα 
έχουν ένα σημαντικό στόλο μεγάλης ηλικίας. Παρότι παραδοσιακά, πλοία ηλικίας 30 ετών 
οδηγούνταν προς απόσυρση, τώρα αποσύρονται πλοία ηλικίας 20 ετών και νεότερα. Ως εκ 
τούτου, είναι προς το συμφέρον της χρηματοοικονομικής κοινότητας και των επενδυτών να 
έχουν μια καλή γνώση της βιομηχανίας απόσυρσης πλοίων, προκειμένου να προετοιμαστούν για 
ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις αξίες των πλοίων προς απόσυρση. 
 
•    κ. Clay Maitland, Managing Partner, International Registries and Founding Chairman της 
NAMEPA (Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Βόρειας Αμερικής) μίλησε για το 
θέμα «Προβλέποντας το Μέλλον: Ναυτιλία και Οικονομικές Αγορές». Ο κ. Maitland, ο οποίος 
διαχειρίζεται το μητρώο πλοίων των Νήσων Μάρσαλ (Marshall Islands) - το τρίτο μεγαλύτερο 
στον κόσμο – δήλωσε πως η ναυτιλιακή αγορά ξηρού χύδην φορτίου μέχρι τώρα «είναι σε καλά 
επίπεδα». Η αγορά δεξαμενόπλοιων και άλλων υγρών φορτίων είναι «σε καλύτερα επίπεδα από 
ότι περίμενα, σε σύγκριση με τις προοπτικές του περασμένου έτους», πρόσθεσε. Η ναυτιλία 
εμπορευματοκιβωτίων «εξακολουθεί να έχει την εικόνα ενός σωρού ερειπίων», ενώ βλέπει τις 
ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών, ως «ίσως - και τονίζω το ίσως» να πλησιάζουν το 
χαμηλότερο σημείο του κύκλου. Ο κ. Maitland παρατήρησε: «Για όποιον θέλει να νιώσει τον 
παλμό της ναυτιλίας, θα τον συμβούλευα να εξετάσει ποιός αγοράζει πλοία. Είναι οι ευφυείς και 
προσεχτικοί Έλληνες πλοιοκτήτες οι οποίοι αρχίζουν να αγοράζουν μεταχειρισμένα πλοία σε 
καλή κατάσταση σχεδόν όλων των τύπων. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχουν κρίνει την αγορά 
σωστά. Φυσικά, η Γερμανική KS αγορά, είναι όπως λένε οι Γερμανοί, "spurlos versunken", με 
πολλούς δανειστές να αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία όμως ο κλάδος θα μπορεί να 
ξεπεράσει. Η ναυτιλία σε γενικές γραμμές θα έχει μια εκπληκτικά ισχυρή ανάκαμψη, αρχίζοντας 
από το πρώτο τρίμηνο του 2011.» 
 
•    κ. Loli Wu, Managing Director, Investment Banking Head of Americas Transportation & 
Infrastructure, Bank of America Merrill Lynch Securities, ανέλυσε το θέμα «Άντληση 
Κεφαλαίων για τη Ναυτιλία Σήμερα: Επιλογές και Εναλλακτικές Λύσεις - μια Επισκόπηση της 
Αγοράς» και πρόσφερε μία αξιολόγηση της σημερινής και προηγούμενης αγοράς κεφαλαίων 
προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Παρουσίασε διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την άντληση 
κεφαλαίων όπως των αρχικών και δευτερογενών δημόσιων εγγραφών (IPOs και follow-ons), 
MLPs, η αγορά ομολόγων, αλλά και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. 
 
•    κ. Roland Peeters, Managing Director, Axia Ventures Group και τον κ. Δημήτριο 
Αθανασόπουλο, Managing Partner, Axia Ventures Group με θέμα «Άντληση Κεφαλαίων μέσω 
Private Equity».  Μίλησαν για τα  ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια (Private Equity) τα οποία 
αποτελούν πλέον μια καθιερωμένη πηγή κεφαλαίου, τα οποία οι διοικήσεις των ναυτιλιακών 
εταιριών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους όταν κοιτούν διάφορες επιλογές επέκτασης. Το να 
έχουν έναν επενδυτή από το χώρο του Private Equity μπορεί να αποφέρει όχι μόνο κεφαλαιακά 
αλλά και επιχειρησιακά και στρατηγικά οφέλη που μπορούν να επιταχύνουν τις προοπτικές 
ανάπτυξης μιας επιχείρησης και τη δημιουργία αξίας. Στην ομιλία τους, εξέτασαν το ιστορικό 
της βιομηχανίας, πώς λειτουργεί, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τη σχέση της με τη 
ναυτιλία. 
 
•    κ. Βασιλική Τσαγανός, Partner, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, με θέμα 
«Αντλώντας κεφάλαιο στια Αμερικανικές Κεφαλαιακές Αγορές – Νομικές Προκλήσεις» της 
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οποίας η παρουσίαση διερεύνησε περιεκτικά τα νομικά ζητήματα που οι ξένες εταιρείες θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους όταν σκοπεύουν να εισέλθουν στις Αμερικανικές αγορές 
κεφαλαίων. Όπως τις λογιστικές προδιαγραφές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) 
και των χρηματιστηρίων, τις απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού 
καθώς και εταιρικής διακυβέρνησης. Ανέλυσε το πώς οι εταιρείες μπορούν να προετοιμαστούν 
νομικά έτσι ώστε να είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση για τους διάφορους εναλλακτικούς 
τρόπους άντλησης κεφαλαίων των ΗΠΑ. 
 
•    Ο κ. Michael Newell, Partner, Νorton Rose Group, με θέμα «Ναυτιλιακά Κεφάλαια - 
Τρέχουσες Ευκαιρίες και Υποδομές» συζήτησε τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς που οδήγησαν 
στη δημιουργία διαφόρων funds, τα οποία συστάθηκαν για να επιδιώξουν διάφορες επενδυτικές 
ευκαιρίες στις ναυτιλιακές αγορές. Μια σειρά από διαφορετικά funds έχουν δημιουργηθεί 
πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών κοινοπραξιών ή ιδιωτικών οχημάτων 
ιδίων κεφαλαίων για να επωφεληθούν από διάφορα κενά στις χρηματοδοτήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου ή επισφαλών στοιχείων ενεργητικού. Επιπλέον, οι νέες αφίξεις περιλαμβάνουν 
κεφάλαια που έχουν συσταθεί για να ενεργούν ως ειδικευμένοι δανειστές σε ναυτιλιακές 
εταιρείες καθώς και αμοιβαία κεφάλαια που στοχεύουν στη ναυτιλιακή αγορά. Αυτά τα 
κεφάλαια εξετάζουν directional plays με βάση την αγορά στο σύνολό της, καθώς ψάχνουν για 
συγκεκριμένες ευκαιρίες σε σχέση με την τιμολόγηση εντός συγκεκριμένων τμημάτων του 
κλάδου. 
 
PANELS ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
Υπήρχαν διάφορα panels συζητήσεων, ως ακολούθως: 
•    «Τραπεζική Χρηματοδότηση»  
o    Συντονιστής: ο κ. Γιώργος Καμπάνης, Senior Partner, Global Shipping Leader, Deloitte, 
Hadjipavlou, Sofianos & Cambanis 
o    Συνομιλητές: oι κ. Χάρης Αντωνίου, Global Head Energy, Commodities & Transportation, 
Fortis Bank Nederland, κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, General Manager of Corporate and 
Investment Banking, Natiοnal Bank of Greece, κ. Ted Petropoulos, Managing Director Petrofin 
S.A. 
Συζήτησαν τις προοπτικές της Ελλάδας στην τρέχουσα οικονομική κρίση και το πώς αυτή 
επηρεάζει το ναυτιλιακό κλάδο. Ανέλυσαν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αρνητικά γεγονότα, τα 
οποία έχουν ως αποτέλεσμα το υψηλό κόστος δανεισμού, το οποίο αναμένεται να παραμείνει 
υψηλό μέχρι η Ελλάδα και η Ε.Ε. να συμφωνήσουν το πώς να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. 
Τόνισαν ότι η ναυτιλία χρειάζεται δέσμευση και υποστήριξη από την παγκόσμια τραπεζική 
κοινότητα. Περιμένουν την Ελλάδα να μην είναι πλέον στο διεθνές επίκεντρο κατά τους 
προσεχείς μήνες. Το panel σχολίασε το γεγονός ότι υπήρξε μια σημαντική έξοδος κεφαλαίων 
από την Ελλάδα. «Οι Έλληνες είναι πιστοί στη χώρα τους και οι Έλληνες πλοιοκτήτες θέλουν να 
υποστηρίξουν την χώρα τους. Ενώ το ζεστό ‘χρήμα’ έχει εγκαταλείψει τη χώρα, το 
μακροπρόθεσμο είναι ακόμα εδώ. Ναι, η Ελλάδα έχει διαρθρωτικά προβλήματα που πρέπει να 
διορθωθούν και να ξεπεραστούν, αλλά το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σε πολύ καλή 
κατάσταση,» συμπέραναν. 
 
•     «Άντληση Κεφαλαίων στην Αγορά Μετοχών»  
o    Συντονιστής: ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Partner, Assurance Leader, 
PricewaterhouseCoopers  
o    Συνομιλητές: οι κ. Αντώνης Αργυρόπουλος, Managing Director, Investment Banking Group, 
Cantor Fitzgerald, κ. Χρήστος Μεγάλου, Managing Director, Investment Banking, Credit Suisse 
Securities (Europe), κ. William Kelly, Managing Director, Head of Equity Capital Markets, 
Knight Capital Markets 
Τα μέλη του panel συμφώνησαν ότι η σημερινή αγορά για την άντληση κεφαλαίων το 2010 είναι 
αβέβαιη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επί του παρόντος η ναυτιλία δεν πάει τόσο καλά όσο άλλοι 
κλάδοι. Συμβουλεύουν ότι, εφόσον δεν μπορεί να προβλεφθεί το πότε θα υπάρξει μια ύφεση στις 
αγορές, οι αντλήσεις κεφαλαίων από την αγορά καλό θα ‘ηταν να γίνουν τώρα, διότι κανείς δε 
γνωρίζει αν αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει σε ένα ή δύο μήνες, πόσο μάλλον σε τρεις ή τέσσερις. 
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Σημείωσαν ότι καθημερινά υπάρχει λιγότερο κεφάλαιο για δημόσιες εγγραφές, ενώ οι βασικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν τη ρευστότητα, είναι η αξιόπιστη διαχείριση, εμπειρία, διαφάνεια, 
μετχοκιή βάση που περιλαμβάνει θεσμικούς επενδυτές και ένα καλό σχέδιο επικοινωνίας για την 
ενημέρωση των μετόχων για τη στρατηγική και τα σχέδια της εταιρείας. Ο σωστός χρόνος 
αποτελεί επίσης ένα βασικό παράγοντα για την επιτυχία στις αγορές μετοχών. 
 
•    «Άντληση Κεφαλαίων στην Αγορά Ομολόγων»  
o    Συντονιστής : ο κ. Stuart Gelfond, Partner, Fried, Frank Harris, Shriver & Jacobson LLP  
o    Συνομιλητές: οι κ. Paul Simpkin, Managing Director Citigroup, κ. Hal Malone, Senior Vice 
President, Maritime Group, Jefferies, κ. Bruce Mc Donald, Managing Director, Ηoulihan 
Lokey/Knight Capital και κ. John Ong, Senior Managing Director and Head of Capital Markets, 
Sunrise Securities Corp.   
Τα μέλη του panel συζήτησαν τις συστάσεις τους για τις εταιρείες που χρειάζονται να εισέλθουν 
στις αγορές ομολόγων. Πρώτον, να αναπτύξουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο χρηματοδότησης (να 
εξετάσουν τις ημερομηνίες λήξης δανειακών υποχρεώσεων, και τις τραπεζικές του σχέσεις), 
δεύτερον, αν επιθυμούν να εισέλθουν στην ομολογιακή αγορά υψηλής απόδοσης, να το κάνουν 
νωρίς και να εξετάσουν μια μακροπρόθεσμη επιλογή χρηματοδότησης, που σημαίνει την είσοδο 
στην αγορά όταν η εταιρεία έχει αρκετά μετρητά, και μπορεί να προβλέψει την ανάγκη για 
μετρητά στο μέλλον. Τρίτον πρότειναν ότι ο σωστός χρόνος είναι το κλειδί καθώς οι 
καθημερινές συνθήκες της αγοράς θα καθορίσουν τα επιτόκια σε μια δεδομένη ημέρα, που είναι 
ο πιο σημαντικός παράγοντας στον καθορισμό του τελικού κόστους για την εκδότρια εταιρία. 
 
•    «Άντληση Κεφαλαίων μέσω Εναλλακτικής Χρηματοδότησης» 
o    Συντονιστής : ο κ. Μάνος Πελίδης, Senior Partner, Deloitte Hadjipavlou SOfianos & 
Cambanis 
o    Συνομιλητές: οι κ. Larry Glassberg, Director, Investment Banking, Maxim Group, κ. Neil 
Martin, Business Development Manager, Fortis Bank Nederland και κ. Santos Equitz, Director 
Capital Markets Group, PricewaterhouseCoopers 
Οι επιλογές που συζητήθηκαν περιλαμβάνουν την αντίστροφη συγχώνευση, τι συναλλαγές 144Α 
και τις δημόσιες εγγραφές (IPOs). Τα μέλη του panel είπαν ότι το βασικό πλεονέκτημα των 
εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης είναι η ταχύτητα στις αγορές κεφαλαίων, με τις 
συναλλαγές 144A να χρειάζονται τρεις έως έξι μήνες για να ολοκληρωθούν, η αντίστροφη 
συγχώνευση δύο έως τρεις μήνες και τα παραδοσιακά IPOs έξι έως 12 μήνες, τα οποία στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι τα πιο ανταγωνιστικά. Αυτά που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για 
την άντληση κεφαλαίων στη δημόσια αγορά είναι η διαχείριση του χρόνου και πόρων, 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων SEC, προετοιμασία των ελεγμένων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα IFRS, US GAAP της χώρας καταγωγής GAAP και 
τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις των μετόχων των ΗΠΑ. 
 
•    «Η αντιμετώπιση της Ναυτιλίας από τους Επενδυτές Σήμερα»  
o    Συντονιστής: ο κ. Harry Wong, Managing Director, Head of Transportation Banking, Knight 
Capital Partners, Director/Trustee of the Glenmede Funds  
o    Συνομιλητές: οι κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc., κ. Marc Minikes, 
Research Analyst, Shipping Portfolio, Kayne Anderson Capital Advisors και κ. Ganson Evans, 
Portfolio Manager, Impala Asset Management   
Προκειμένου οι επενδυτές να κατανοήσουν τη ναυτιλία, είναι σημαντικό να γνωρίζουν που 
βρίσκεται ο κλάδος στην παγκόσμια οικονομία, κυρίως τη σημασία και το ρόλο της στην 
αλυσίδα αξίας. Τα μέλη του panel σημείωσαν ότι οι θεσμικοί επενδυτές θα επιστρέψουν στη 
ναυτιλία, όταν οι εταιρείες θα έχουν μια διοίκηση υψηλής ποιότητας, έμπειρη και συνεπής που 
να μπορεί να επικοινωνήσει σαφώς τη στρατηγική της. Πρόσθεσαν πως αν η εταιρεία έχει ένα 
πρόβλημα, η διοίκηση πρέπει να επικοινωνήσει με σαφήνεια τη στρατηγική της για την επίλυσή 
του. Ολοκλήρωσαν προσφέροντας τις συμβουλές τους προς τις ναυτιλιακές εταιρείες που 
αναζητούν δημόσιες εγγραφές, ότι είναι μια δύσκολη αγορά, οι αποτιμήσεις είναι αρκετά 
χαμηλές αυτή τη στιγμή και ότι δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν εύκολα. 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Capital Link, εταιρία συμβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας 
και Επενδυτικών Σχέσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη, που μεταξύ άλλων εξειδικεύεται στο χώρο της 
ναυτιλίας, συνεργαζόμενη με την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιριών εισηγμένων στα 
Χρηματιστήρια της Ευρώπης και Αμερικής.   
 
MEDIA PARTNERS  
Οι Media Partners του Συνεδρίου ήταν οι εξής από την Ελλάδα και το εξωτερικό:  Business File, 
Digital Ship, Economic Outlook, Elnavi, Fairplay, Καθημερινή, Lloyd’s List, The Maritime 
Executive, Maritime Global Net, Ναυς, Ναυτικά Χρονικά, Οικονομική Επιθεώρηση, SBC TV 
Channel, Ship2shore, TradeWinds, Wall Street Greek, Worldoils.  
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ CAPITAL LINK 
•    Κύριος Χορηγός: Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.  
•    Χρυσός Χορηγός: Knight Capital Group  
•    Αργυρός Χορηγός: PricewaterhouseCoopers, Marshall Islands Registry 
•    Χάλκινος Χορηγός: Deloitte  
 
 
ΧΟΡΗΓΟΙ 
Axia Ventures Group, Bank of America Merrill Lynch, Citi Private Bank, Cantor Fitzgerald, 
Credit Suisse, Fried Frank, Germanischer Lloyd AG, Goldman Sachs, GMS, Jefferies, Marfin 
Egnatia Bank, Maxim Group, Norton Rose.  
 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
•    Χορηγός Πρωινού: Hellenic Petroleum  
•    Χορηγός Γεύματος: Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation και Prime Marine 
Corporation 
•    Χορηγός Δεξίωσης: Tsakos Energy Navigation  
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ 
•    Antares Shipmanagement S.A. 
•    N. Cotzias Shipping Consultants 
•    Golden Destiny S.A. 
 
 
 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
Όλο το υλικό του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Capital Link, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.capitallinkforum.com/shipping/2010athens/main.html  
 
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK  
Η Capital Link είναι μία εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες Επενδυτικών Σχέσεων και 
Επενδυτικής Επικοινωνίας (Investor Relations and Financial Communications) με στρατηγική 
εστίαση, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλία. Η Capital Link είναι ο ηγέτης προσφοράς υπηρεσιών 
Επενδυτικών Σχέσεων, Επενδυτικής Επικοινωνίας και προβολής στα ΜΜΕ στον κλάδο της 
ναυτιλίας και συνεργάζεται με την πλειοψηφία των ναυτιλιακών εταιριών που είναι εισηγμένες 
σε χρηματιστήρια των Η.Π.Α. και της Ευρώπης. Τα κεντρικά γραφεία της Capital Link είναι στη 
Νέα Υόρκη, με γραφεία στο Λονδίνο και την Αθήνα. 
 
Η Capital Link έχει αναπτύξει μία σειρά από δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προβολή της 
ναυτιλίας στο διεθνές επενδυτικό κοινό, και που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
 
www.CapitalLinkShipping.com. Η Capital Link διατηρεί ένα δικτυακό κόμβο αφιερωμένο στη 
ναυτιλία και τις εισηγμένες εταιρίες. Σκοπός της είναι να ενισχύσει τη γνώση και κατανόηση των 
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επενδυτών για τη ναυτιλία και τις εισηγμένες εταιρίες του κλάδου, και να διευκολύνει την 
αναμετάδοση πληροφοριών των εισηγμένων εταιριών στους συμμετέχοντες του κλάδου και στο 
επενδυτικό κοινό. Η ανωτέρω ηλεκτρονική σελίδα παρέχει πληροφορίες για τους μεγαλύτερους 
δείκτες της ναυτιλίας και του χρηματιστηρίου γενικότερα, καθώς επίσης και για όλες τις 
ναυτιλιακές μετοχές με δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ τους. Διαθέτει επίσης αναλύσεις και 
εκθέσεις σημαντικών ναυλομεσιτικών εταιριών του κλάδου, συνεντεύξεις στελεχών, αναλυτών 
και άλλων παραγόντων της αγοράς, καθώς και πληθώρα άλλων στοιχείων. 
 
Επενδυτικά Ναυτιλιακά Συνέδρια. Επίσης, η Capital Link οργανώνει μία σειρά από ετήσια 
ναυτιλιακά επενδυτικά συνέδρια στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Αθήνα, καθώς και μία σειρά από 
webinars (διαδικτυακά συνέδρια) που περιλαμβάνουν συζητήσεις αναλυτών, ανωτάτων 
στελεχών ναυτιλιακών εταιριών και άλλων παραγόντων του κλάδου. 
 
Ναυτιλιακοί Χρηματιστηριακοί Δείκτες, (Capital Link Maritime Indices). Μία πρωτοβουλία 
ορόσημο της Capital Link. Οι δείκτες αυτοί που καταρτίζονται από την Capital Link δίνουν τη 
δυνατότητα στους επενδυτές να παρακολουθήσουν την χρηματιστηριακή εξέλιξη όλων των 
εισηγμένων ναυτιλιακών μετοχών, την τάση ανά κλάδο και ανά μεμονωμένη μετοχή, και να τις 
συγκρίνουν μεταξύ τους ή και με άλλους χρηματιστηριακούς ή ναυτιλιακούς δείκτες. Οι τιμές 
των παραπάνω δεικτών υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.MaritimeIndices.com ή 
www.CapitalLinkShipping.com, ή στο Bloomberg στην σελίδα “CPLI.” Οι Δείκτες της Capital 
Link θα προσφέρονται σύντομα και μέσω της πλατφόρμας Reuters. 
 
Ατζέντα Μελλοντικών Επενδυτικών Συνεδρίων της Capital Link  
•    ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Πέμπτη, 25 Μαρτίου: 4ο Ετήσιο “Invest in International Shipping” Forum 
•    NEA YORKH – Τετάρτη, 18 Απριλίου, 2010: 9ο Annual «Closed-End Funds and Global 
ETFs» Forum 
•    ΑΘΗΝΑ – Πέμπτη, 20 Μαίου 2010: Ετήσια Βραβεία Επενδυτικών Σχέσεων- Greek IR 
Awards 
•    ΑΘΗΝΑ – Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010: Ποσειδώνια- Analyst & Investor Day. 
•    ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010: 2ο Ετήσιο Συνέδριο Παραγώγων 
(Derivatives Forum) 
•    ΛΟΝΔΙΝΟ – Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2010:  3ο Ετήσιο “Invest in International Shipping” 
Forum
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Βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα » Οικονομία

του Μηνά Tσαμόπουλου

Εκτιμήσεις των ειδικών

Ισχυρή ανάκαμψη της ναυλαγοράς από 
το 2011

«Η ναυτιλία σε γενικές γραμμές θα έχει μια εκπληκτικά ισχυρή ανάκαμψη, αρχίζοντας 
από το πρώτο τρίμηνο του 2011».
 
Αυτό επεσήμανε ο Clay Maitland, Managing Partner, International Registries and 
Founding Chairman της NAMEPA (Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
Βόρειας Αμερικής). 
 
 Ο C. Maitland, ο οποίος διαχειρίζεται το μητρώο πλοίων των Νήσων Μάρσαλ (Marshall 
Islands) - το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο – δήλωσε στο συνέδριο της Capital Link  πως 
η ναυτιλιακή αγορά ξηρού χύδην φορτίου μέχρι τώρα «είναι σε καλά επίπεδα». Η αγορά 
δεξαμενόπλοιων και άλλων υγρών φορτίων είναι «σε καλύτερα επίπεδα από ότι 
περίμενα, σε σύγκριση με τις προοπτικές του περασμένου έτους», πρόσθεσε. 
 
Η ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων «εξακολουθεί να έχει την εικόνα ενός σωρού 
ερειπίων», ενώ βλέπει τις ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών, ως «ίσως - και τονίζω 
το ίσως» να πλησιάζουν το χαμηλότερο σημείο του κύκλου. Ο κ. Maitland παρατήρησε: 
«Για όποιον θέλει να νιώσει τον παλμό της ναυτιλίας, θα τον συμβούλευα να εξετάσει 
ποιός αγοράζει πλοία. Είναι οι ευφυείς και προσεχτικοί Έλληνες πλοιοκτήτες οι οποίοι 
αρχίζουν να αγοράζουν μεταχειρισμένα πλοία σε καλή κατάσταση σχεδόν όλων των 
τύπων. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχουν κρίνει την αγορά σωστά. Φυσικά, η Γερμανική 
KS αγορά, είναι όπως λένε οι Γερμανοί, "spurlos versunken", με πολλούς δανειστές να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία όμως ο κλάδος θα μπορεί να ξεπεράσει. Η 
ναυτιλία σε γενικές γραμμές θα έχει μια εκπληκτικά ισχυρή ανάκαμψη, αρχίζοντας από το 
πρώτο τρίμηνο του 2011».
 
Από την πλευρά του, ο Δρ. Anil Sharma, Global Marketing Systems Inc., Founder, 
President & CEO ο οποίος μίλησε για την «Απόσυρση Πλοίων στη Σημερινή Αγορά», 
τόνισε πως όπως όλα τα θέματα που αφορούν τη ναυτιλία,  έτσι και η απόσυρση πλοίων 
έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές από το 4ο τρίμηνο του 2008, με τις αξίες των πλοίων για 
απόσυρση να έχουν πέσει κατακόρυφα. Ανέφερε πως σημαντικές αλλαγές αναμένονται 
και ως προς το πώς και το πού μπορεί να γίνει η απόσυρση πλοίων. 
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Οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο που ελέγχονται από Ελληνικά συμφέροντα 
έχουν ένα σημαντικό στόλο μεγάλης ηλικίας. Παρότι παραδοσιακά, πλοία ηλικίας 30 ετών 
οδηγούνταν προς απόσυρση, τώρα αποσύρονται πλοία ηλικίας 20 ετών και νεότερα. 
 
Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον της χρηματοοικονομικής κοινότητας και των 
επενδυτών να έχουν μια καλή γνώση της βιομηχανίας απόσυρσης πλοίων, προκειμένου 
να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις αξίες 
των πλοίων προς απόσυρση.

Κάνε Login για να γράψεις σχόλιο για το Άρθρο! 

Page 2 of 2Πρώτο ΘΕΜΑ online : Ισχυρή ανάκαμψη της ναυλαγοράς από το 2011 - Οικονομία

1/3/2010http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=61979









 

 M. Christophe Farnaud, 
Ambassadeur de France en Grèce - Mme Louka Katseli, ministre de l’Economie, de la Compétitivité et de la Marine 

marchande 

Ο Πρέσβης στο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link

Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Christophe Farnaud παρέστη στο Ναυτιλιακό Συνέδριο που 
διοργάνωσε η Capital Link με θέμα « Πρόσβαση σε Κεφάλαια Σήμερα –Αναμένοντας την Ανάκαμψη ».
Στόχος του Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010 σε μεγάλο 
ξενοδοχειο της Αθήνας, ήταν η συζήτηση γύρω από τις τρέχουσες τάσεις στον τομέα της ναυτιλίας, 
των κεφαλαιαγορών και των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρέσβης συναντήθηκε με την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη, η οποία άνοιξε και τις εργασίες του Συνεδρίου.
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Home

Ομιλία της ΥΠΟΙΑΝ, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο ναυτιλιακό συνέδριο, που 
διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα

Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε η Υπουργός Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο, 
που διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα, με θέμα: « Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα 
– Αναμένοντας την ανάκαμψη». Όπως ανέφερε η Υπουργός: « Μέσω  του  Ελληνικού 
Ταμείου Ανάπτυξης, επενδυτικά  σχέδια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις 
υποδομές, στον τουρισμό και στην υψηλή τεχνολογία θα χρηματοδοτηθούν μέσα από 
ένα ευρύ φάσμα τίτλων του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, όπου περιλαμβάνονται από 
μεγάλου όγκου εκδόσεις χρεογράφων αναφοράς μέχρι ιδιωτικές τοποθετήσεις και 
εκδόσεις εμπορικών χρεογράφων». 

Ακολουθεί  το πλήρες κείμενο της ομιλίας στα αγγλικά.

Ladies and gentlemen,

I am honoured and delighted to address such a distinguished audience attending the Capital Link 
Greek Shipping Forum. I would like to congratulate the organizer, Nicolas Bornozis and Capital 
Link, for his initiative to put together representatives of the shipping and financial communities to 
address collectively the challenge of accessing capital in today’s markets so as to position 
themselves for the rebound.

Αρχική      Πλοήγηση      Σύνδεσμοι      Επικοινωνία      

Λούκα Κατσέλη Επιστημονικό έργο και Δραστηριοτήτες Γραφείο Τύπου

Page 1 of 4Ομιλία της ΥΠΟΙΑΝ, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο ναυτιλιακό συνέδριο, που διοργάνωσ...

1/3/2010http://loukakatseli.gr/que/node/712



The convening of this conference could not be more timely.

Global growth prospects remain at best uncertain as a consequence of the financial crisis. Trade 
volume has shrunk and trade patterns are changing. Financial markets continue to be in turmoil. 
The liquidity squeeze persists in many markets and debt is becoming scarcer and more expensive. 
At the same time, against piracy pose new concerns while climate change and pressing needs to 
protect the environment enhance financial needs.

These challenges concern us all: Governments and private business.

Over the last year, the shipping industry has felt the effect of the slowdown in world trade and 
reduced demand for shipping services.

Lately, the industry faces the additional problem created by the collapse of the global debt market 
as well as the exit of many equity investors from shipping.

Similarly, many Governments, including our own, are facing the dual challenge to cope with the 
slowdown in economic activity at the same time that the cost of capital in international markets is 
rising. In both cases, prudent financial management is needed, coupled with the adoption of a 
medium term strategy for diversification, growth and competitiveness.

How best to address this dual challenge is at the core of both the Government’s and the Shipping 
community’s policy agendas.

Let me address each one separately.

Ladies and Gentlemen,

Greece, as you know, is facing a triple challenge: to reduce within a three year period its excessive 
budget deficit from 12,7% of GDP in 2009 to under 3% in 2012 and thus stabilize and 
subsequently reduce its growing debt to GDP ratio; secondly improve competitiveness through 
appropriate restructuring and new Greenfield investment. Priorities include the energy sector, 
especially renewable energy in wind, PV, geothermal, hydro etc, the tourism and cultural sectors, 
environmental management, the ICT and BIO sectors where Greece is a leader in mobile 
penetration, major infrastructure projects and other business services including logistics, etc.

Foreign direct investment in these and other areas is very much welcomed. This can be supported 
by both available grants and/ or tax benefits through the Investment law, Public Private 
Partnership and the  effective utilization of European Community structural funds amounting to 26 
billion Euros core spanning the period 2007 – 2013; thirdly cut down on all red tape and a major 
and long-overdue regulatory reform to cut down the cost of doing business and support rather 
than stifle entrepreneurship as well as promote competition in both commodity, capital and labour 
markets.

We are determined to move on all three fronts and demonstrate measurable positive results within 
a year. The specific measures that we are implementing are part of the Stability and Growth 
Program, which has been submitted and approved by the European Commission early this month.

Through substantial primary expenditures reduction and permanent measures to enhance 
revenues and fight tax evasion, the general government deficit for 2010 is expected to be reduced 
by 4 percentage points to 8,7% of GDP. The Hellenic Statistical Service is becoming an 
independent body. Public Finance Management is being overhauled and monitored on a monthly 
basis. The operation of a Unified Payment System will rationalize wage expenditures for all public 
servants. A comprehensive reform of taxation including a drastic simplification and elimination of 
exemptions, along with the introduction of a unified tax scale and a stable and transparent tax 
system will be completed within this year.

There is no doubt that addressing macroeconomic imbalances and restoring fiscal discipline is a 
top priority. It is a necessary condition for restoring credibility and stability in financial markets so 
that the country can finance, at a relatively low cost, its growth and development. Nevertheless, it 
is not a sufficient condition.

The major challenge for the country is to enhance its productive base and competitive advantage 
in global markets; to increase productivity and competitiveness, to exploit its untapped potential 
and unexploited resources, to produce new wealth and secure jobs as well as a better standard of 
living for its citizens and for the young generation which aspires to a better future. This is the main 
challenge for policy making. This is my biggest challenge as Minister of the Economy, 
Competitiveness and Shipping.
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For this reason we are implementing in 2010 an ambitious public investment program totaling 
10,3billion Euros, supported by both national EU community structural funds.

At the same time we are pursuing a major regulatory reform to simplify procedures for start–ups, 
licensing and operation of firms thus supporting entrepreneurship. The Bill for business start-ups is 
under preparation and will be submitted in Parliament in the next few weeks. By using an 
electronic registry, supported by the appropriate software and process reengineering, in close 
collaboration with Business Chambers of the time required to open up a business in Greece will be 
reduced from 38 days to 1 day and the relative steps from 15 to 1.

Simplifying drastically licensing procedures will be similarly completed by June. Finally, we are 
mobilizing additional funding through PPPs and the European Investment Bank as well as other 
sovereign and private wealth and equity funds.

This past weekend I visited Abu Dhabi to explore the governments’ willingness to participate as 
partners and equity investors in our initiative to set up a Hellenic Development Fund. I am happy 
to report that there was genuine interest in this endeavor. Through HDF, investment projects in 
renewable energy, infrastructure, tourism on ICT in Greece and the wider region will be funded 
through a wide range of HDF securities, from large volume benchmark bonds to private 
placements and commercial paper programs.

Implementation of this ambitious agenda however needs some time: a breathing space for the 
Government to implement the adopted measures and thus regain credibility and trust at home and 
abroad.

The recent speculative attacks on Greek bonds have raised spreads to such an extent that they 
have undermined these efforts. It is more important than ever therefore for us to take all 
necessary measures to stabilize market expectations implement our submitted Stability and Growth 
Program. At the same time however, we need the active support of Euro zone member countries 
and institutions. Because, at the end of the day, the current Greek crisis is also a test for the 
resilience of Euro -zone institutions to mitigate asymmetric shocks and to manage effectively 
speculative attacks on any single member country.

To deal with uncertainty and market volatility, a stable and effective framework of rules and 
regulations is needed. This is a well known fact to the Shipping Community which has often turned 
to the IMO for support and guidance. International collaboration and solidarity is a prerequisite for 
addressing common challenges that cannot be easily resolved at the enterprise level.

It is worth mentioning here such important IMO initiatives as the protection and preservation of 
the marine environment, maritime safety, the promotion of security and ship’s efficiency 
standards, the protection of vital sea lanes from piracy and its important “Go to Sea!” campaign to 
attract new entrants to the shipping industry.

Greece, representing one of the leading maritime nations in the world, attaches great importance 
and has supported fully these global initiatives. I would venture to say that more effective 
international cooperation to safeguard a stable, well regulated framework for international finance 
is sorely needed today. The costs from financial turbulence are often too high to be borne by a 
single company or a single country.

The Greek Shipping Sector has proven in the past that it knows how to survive a crisis and return 
to the forefront of the international economic scene with even higher dynamism. I am convinced 
that it will do so once again. On our part, we are committed to support the industry’s adjustment 
process which has already been impressive. Greek Shipping has expanded in both tonnage and 
ship numbers while it has improved in sophistication tremendously. Its leading position in the 
world and the permanent position of the Greek flag in the White List of the Paris Memorandum on 
Port State Control make every Greek proud. Under many flags, the Greek owned fleet has seen its 
average age drop by half and this trend is expected to continue during the next two years.

On the other hand, within a volatile economic and financial environment, old concerns require a 
fresh look.

One such issue relates to the insufficient number of young people who choose shipping as a 
carrier. Despite high remuneration levels and vastly improved living conditions aboard compared to 
fifteen years ago recruitment campaigns have had limited success. We will have to take a new, 
hard look at the reasons why this happens and devise appropriate measures and incentives to 
reverse this trend.

Upgrading training in the maritime academies is also a top priority.
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Thirdly, it is a well known fact that diligence, experience and drive, found in Greek Officers is hard 
to match worldwide. We are concerned however that, an increasing number of ship officers leave 
the profession early. Because the cost of producing an STCW certified ship officer today is 
considerable, early departures from ship service place a big burden on the cost structure especially 
in the tanker and gas carrier sectors. I have already commissioned a study on the subject with a 
view towards introducing appropriate measures to reverse this trend.

Finally, we are committed to improve the competitiveness of our ports by making them integrated 
service hubs, financed through PPPs and to upgrade sea – tourism and cruise services through 
appropriate regulatory changes and investment activities.

Ladies and Gentlemen,

The decision to upgrade the status of the former Ministry of Merchant Marine and make it an 
integral part of the newly created Ministry, which I have the honor to head, reflects the 
fundamental importance that the new Government attributes to Greek Shipping, its 
accomplishments and its contribution to the national economy.

None of the above can be achieved if we do not strengthen the collaboration between enterprises, 
financial institutions and Governments. We all find ourselves in the same boat.

Let us explore creative ways to reduce uncertainty and unnecessary volatility in financial markets; 
let us explore innovative ways to pursue jointly profitable investment opportunities; let us create 
the basis for long lasting partnerships for growth and development.

I wish every success to your deliberations and I am looking forward to receiving the conclusions of 
this important Forum.

Thank you very much for your attention.

 

Αρχική      Πλοήγηση      Σύνδεσμοι      Επικοινωνία

     

Copyright 
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Mme Katseli a lancé les travaux de Capital Link en Grèce 
 
La ministre de l’Economie, de la Compétitivité et de la Marine, Louka Katseli, a inauguré mardi  les 
travaux du Congrès maritime international “Accès aux capitaux aujourd’hui - En attendant la 
relance”, organisé dans un grand hôtel d’Athènes par la société Capital Link, avec la participation de 
plus de 1.200 invités, une première organisée avec succès dans la capitale grecque dans la 
conjoncture économique actuelle difficile, mais qui fait suite à la tradition des forums annuels 
consacrés à cette branche de l’économie à New York et à Londres. 
Dans son discours, Mme Katseli a relevé que ce congrès tombe à bien nommé, puisque extrêmement 
d’actualité avec les perspectives de croissance restant encore incertaines suite à la crise économique, 
et que les grands défis à relever tant par les gouvernements que par les sociétés privées proviennent 
du fait de l’agitation qui persiste sur les marches financiers et de la compression des liquidités sur 
plusieurs marchés, le recours à l’emprunt devenant plus difficile et plus cher. 
Au plan national, la ministre a expliqué que le gouvernement grec, comme de nombreux autres 
gouvernements, est appelé à faire face au ralentissement de l’activité économique, au moment même 
ou le coût des capitaux sur les marchés des capitaux augmente, ce qui conduit à la fois ces deux 
acteurs de l’activité économque de devoir adopter une gestion économique rationnelle, en association 
avec une stratégie à moyen terme visant à la diversification, au développement et à la compétitivité. 
Mme Katseli a souligné que la Grèce est confrontée a un triple défi: réduire dans un intervalle de 
trois ans son déficit budgétaire excessif de 12,7% du PIB en 2009 à 3% en 2012, améliorer sa 
compétitivité par une restructuration appropriée et de nouveaux investissements, en particulier dans 
le développement vert, et enfin réduire la bureaucratie, une ambition que le gouvernement est 
determiné, a-t-elle insisté, de mener à bien en montrant des résultats positifs mesurables dès la 
premiere année. 
Le grand enjeu, a-t-elle poursuivi, c’est de renforcer son potentiel de production et ses avantages 
comparatifs sur les marchés internationaux, accroître sa productivité et compétitivité, mettre en 
valeur ses ressources humaines et ses autres ressources inexploitées, produire en définitive de 
nouvelles richesses et assurer l’emploi, ainsi qu’un meilleur niveau de vie à ses citoyens. 
C’est là le principal défi dans l’élaboration de la politique, “c’est là mon plus grand défi en tant que 
ministre de l’Economie, de la Compétitivité et de la Marine”, a assuré Mme Katseli, pour enchaîner 
que dans cette conjoncture, “la marine grecque a démontré dans le passé qu’elle sait comment 
survivre dans une crise et revenir au premier plan de la scène économique internationale avec encore 
plus de dynamisme. Je suis convaincue qu’elle le fera une fois encore”, a-t-elle conclu. 
Mme Katseli a confirmé par ailleurs la création du Fonds grec de Développement, dont l’objectif, a-
t-elle souligné, est de mettre en valeur les possibilités d'investissement dans des secteurs 
fondamentaux de l'économie, ne manquant pas de souligner le rôle majeur de la marine dans les 
efforts déployés pour le redressement de l'économie. 
Parmi les priorités de son ministère, a informé Mme Katseli, il y a d'attirer les jeunes dans les 
professions de la marine et de revaloriser la formation. 
Rappelons que Mme Katseli avait discuté de la création du Fonds grec de Développement en 
remplacement du Fonds de Refinancement de l'économie, récemment avec le gouverneur de la 
Banque de Grèce (BdG), Georges Provopoulos. 
Le Congrès a fait le point sur les tendances actuelles dans le secteur de la marine, des marchés des 
capitaux et des marchés financiers et a focusé sur diverses solutions alternatives dont disposent les 
compagnies maritimes, à la fois cotées en Bourse ou privées, pour puiser des capitaux.  
Un volet special a été accordé à l’exposé et à l’analyse de la gestion des risques et dangers dans 
l’environnement mondial actuel, extrêmement instable, pour déboucher sur un aperçu de modèles 
nouveaux et émergents de compagnies maritimes grecques, lesquels sont destinés à répondre à cette 
instabilité de la conjoncture internationale et à relever les opportunités qui se présentent sur le 
marché maritime. Autres facteurs majeurs pour les compagnies maritimes, les développements et 
tendances dans le commerce international et le marché de l’énergie. 
Le principal intervenant du Congrès a été le professeur Costas Grammenos, Pro-Vice Chancellor, 
City University de Londres, qui s’est adressé durant le déjeuner sur le thème “Marine mondiale, 
financement et marchés des capitaux: D’une décennie à l’autre”. 
M. Grammenos a exprimé sa certitude que, tant les banques que les marchés americains des 
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capitaux, continueront à constituer des “sources” de financement pour les fonds de placement en 
actions et pour l’émission d’obligations à haut rendement. 
De son côté, le président de Capital Link, Nicolas Bornozis, a ébauché le rôle de sa société comme  
maillon entre les compagnies maritimes et la communauté mondiale des investisseurs, expliquant 
que la crise, tant dans l’économie mondiale que par extension dans le commerce international et la 
marine, est provenue de l’espace bancaire. Aujourd’hui, a-t-il ajouté, il existe des signes timides de 
reprise au niveau international, même si l’instabilité et l’incertitude persistent encore. 
L’accès aux capitaux est un levier de survie, voire de croissance, de toute activité et en particulier de 
la marine, et c’est pourquoi à la fois les compagnies maritimes et les banques se trouvent à un point 
particulièrement crucial aujourd’hui.  
Le Congrès maritime de Capital Link, malgré la conjoncture actuelle peu favorable à la Grèce, a 
réuni le meilleur du monde de la marine et des finances, avec la participation des plus grandes 
banques commerciales et d’investissement, donnant l’occasion d’un tour d’horizon complet des 
opportunités et défis de la branche de la marine. 
Des présentations thématiques plus spécialisées et des tables rondes ont eu lieu tout au long des 
travaux. 
Rappelons que la marine constitue un des piliers de l’économie nationale grecque, les armateurs 
grecs composant une puissance majeure au plan international avec plus de 20% de la flotte mondiale. 
Le prochain grand rendez-vous pour la branche aura lieu le 25 mars à New York avec le 4e Forum 
annuel “Invest in International Shipping”. 
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Mme Katseli a lancé les travaux de Capital Link en 
Grèce 
La ministre de l’Economie, de la Compétitivité et de la Marine, 
Louka Katseli, a inauguré mardi  les travaux du Congrès maritime 
international “Accès aux capitaux aujourd’hui - En attendant la 
relance”, organisé dans un grand hôtel d’Athènes par la société 
Capital Link, avec la participation de plus de 1.200 invités, une 
première organisée avec succès dans la capitale grecque dans la 
conjoncture économique actuelle difficile, mais qui fait suite à la 

tradition des forums annuels consacrés à cette branche de l’économie à New York et à 
Londres. 
Dans son discours, Mme Katseli a relevé que ce congrès tombe à bien nommé, puisque 
extrêmement d’actualité avec les perspectives de croissance restant encore incertaines 
suite à la crise économique, et que les grands défis à relever tant par les gouvernements 
que par les sociétés privées proviennent du fait de l’agitation qui persiste sur les marches 
financiers et de la compression des liquidités sur plusieurs marchés, le recours à 
l’emprunt devenant plus difficile et plus cher. 
Au plan national, la ministre a expliqué que le gouvernement grec, comme de nombreux 
autres gouvernements, est appelé à faire face au ralentissement de l’activité économique, 
au moment même ou le coût des capitaux sur les marchés des capitaux augmente, ce qui 
conduit à la fois ces deux acteurs de l’activité économque de devoir adopter une gestion 
économique rationnelle, en association avec une stratégie à moyen terme visant à la 
diversification, au développement et à la compétitivité. 
Mme Katseli a souligné que la Grèce est confrontée a un triple défi: réduire dans un 
intervalle de trois ans son déficit budgétaire excessif de 12,7% du PIB en 2009 à 3% en 
2012, améliorer sa compétitivité par une restructuration appropriée et de nouveaux 
investissements, en particulier dans le développement vert, et enfin réduire la 
bureaucratie, une ambition que le gouvernement est determiné, a-t-elle insisté, de mener 
à bien en montrant des résultats positifs mesurables dès la premiere année. 
Le grand enjeu, a-t-elle poursuivi, c’est de renforcer son potentiel de production et ses 
avantages comparatifs sur les marchés internationaux, accroître sa productivité et 
compétitivité, mettre en valeur ses ressources humaines et ses autres ressources 
inexploitées, produire en définitive de nouvelles richesses et assurer l’emploi, ainsi qu’un 
meilleur niveau de vie à ses citoyens. 
C’est là le principal défi dans l’élaboration de la politique, “c’est là mon plus grand défi en 
tant que ministre de l’Economie, de la Compétitivité et de la Marine”, a assuré Mme 
Katseli, pour enchaîner que dans cette conjoncture, “la marine grecque a démontré dans 
le passé qu’elle sait comment survivre dans une crise et revenir au premier plan de la 
scène économique internationale avec encore plus de dynamisme. Je suis convaincue 
qu’elle le fera une fois encore”, a-t-elle conclu. 
Mme Katseli a confirmé par ailleurs la création du Fonds grec de Développement, dont 
l’objectif, a-t-elle souligné, est de mettre en valeur les possibilités d'investissement dans 
des secteurs fondamentaux de l'économie, ne manquant pas de souligner le rôle majeur 
de la marine dans les efforts déployés pour le redressement de l'économie. 
Parmi les priorités de son ministère, a informé Mme Katseli, il y a d'attirer les jeunes dans 
les professions de la marine et de revaloriser la formation. 
Rappelons que Mme Katseli avait discuté de la création du Fonds grec de Développement 
en remplacement du Fonds de Refinancement de l'économie, récemment avec le 
gouverneur de la Banque de Grèce (BdG), Georges Provopoulos. 
Le Congrès a fait le point sur les tendances actuelles dans le secteur de la marine, des 
marchés des capitaux et des marchés financiers et a focusé sur diverses solutions 
alternatives dont disposent les compagnies maritimes, à la fois cotées en Bourse ou 
privées, pour puiser des capitaux.  
Un volet special a été accordé à l’exposé et à l’analyse de la gestion des risques et 
dangers dans l’environnement mondial actuel, extrêmement instable, pour déboucher sur 
un aperçu de modèles nouveaux et émergents de compagnies maritimes grecques, 
lesquels sont destinés à répondre à cette instabilité de la conjoncture internationale et à 
relever les opportunités qui se présentent sur le marché maritime. Autres facteurs 
majeurs pour les compagnies maritimes, les développements et tendances dans le 
commerce international et le marché de l’énergie. 
Le principal intervenant du Congrès a été le professeur Costas Grammenos, Pro-Vice 
Chancellor, City University de Londres, qui s’est adressé durant le déjeuner sur le thème 
“Marine mondiale, financement et marchés des capitaux: D’une décennie à l’autre”. 
M. Grammenos a exprimé sa certitude que, tant les banques que les marchés americains 
des capitaux, continueront à constituer des “sources” de financement pour les fonds de 
placement en actions et pour l’émission d’obligations à haut rendement. 
De son côté, le président de Capital Link, Nicolas Bornozis, a ébauché le rôle de sa 
société comme  maillon entre les compagnies maritimes et la communauté mondiale des 
investisseurs, expliquant que la crise, tant dans l’économie mondiale que par extension 
dans le commerce international et la marine, est provenue de l’espace bancaire. 
Aujourd’hui, a-t-il ajouté, il existe des signes timides de reprise au niveau international, 
même si l’instabilité et l’incertitude persistent encore. 
L’accès aux capitaux est un levier de survie, voire de croissance, de toute activité et en 
particulier de la marine, et c’est pourquoi à la fois les compagnies maritimes et les 
banques se trouvent à un point particulièrement crucial aujourd’hui.  
Le Congrès maritime de Capital Link, malgré la conjoncture actuelle peu favorable à la 
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IMPRIMER                  RETOUR 

Grèce, a réuni le meilleur du monde de la marine et des finances, avec la participation 
des plus grandes banques commerciales et d’investissement, donnant l’occasion d’un tour 
d’horizon complet des opportunités et défis de la branche de la marine. 
Des présentations thématiques plus spécialisées et des tables rondes ont eu lieu tout au 
long des travaux. 
Rappelons que la marine constitue un des piliers de l’économie nationale grecque, les 
armateurs grecs composant une puissance majeure au plan international avec plus de 
20% de la flotte mondiale. 
Le prochain grand rendez-vous pour la branche aura lieu le 25 mars à New York avec le 
4e Forum annuel “Invest in International Shipping”. 
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Gov't on Development Fund 

Economy, Competitiveness and Shipping Minister Louka Katseli on Tuesday 
announced a plan to establish a Hellenic Development Fund aimed at exploiting 
investment opportunities in the Greek economy.  

Addressing a conference entitled "Access to capital today-waiting for recovery", 
organised by Capital Link in Athens, the Greek minister also underlined the 
significance of the shipping industry in efforts current made for the recovery of 
the economy, Katseli stressed that ministry priorities are to attract young 

people in the shipping industry and to upgrade maritime education in the country.  
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Η Β. ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
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Α.Π.Θ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
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Α.Π.Θ.  
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Α.Π.Θ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ  

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Α.Π.Θ.  

23/02/2010 15:32 

8452667 

 

Α.Π.Θ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ  

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Α.Π.Θ.  

23/02/2010 15:32 

8452663 

 

Α.Π.Θ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ  

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Α.Π.Θ.  

23/02/2010 15:32 

8452666 

 

Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ CAPITAL LINK GREEK 
SHIPPING ΦΟΡΟΥΜ  

ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ANT. & 
NAYT 

23/02/2010 15:27 

8452655 

 

Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ CAPITAL LINK GREEK 
SHIPPING ΦΟΡΟΥΜ  

ΑΘΗΝΑ, Ελλάδα 
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Σημαντικός ο ρόλος της ναυτιλίας στην ανάκαμψη της οικονομίας
 

Στο ρόλο και τη σημασία της ναυτιλίας 
στάθηκε ιδιαίτερα η υπουργός 
Οικονομίας Λούκα Κατσέλη κατά τη 
διάρκεια ομιλία της στο συνέδριο της 
Capital Link με θέμα «Πρόσβαση σε 
κεφάλαια σήμερα - αναμένοντας την 
ανάκαμψη».

Η υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά 
στο ρόλο της ναυτιλίας αναφορικά με 
την ανόρθωση της οικονομίας της 
χώρας μας, ενώ κατέταξε στις 
προτεραιότητες του υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας την προσέλευση νέων στο 
ναυτικό επάγγελμα και την αναβάθμιση 

της ναυτικής εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, η κα. Κατσέλη μίλησε και για τις δυνατότητες της ναυτιλίας και τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης να εξισορροπήσει την οικονομία.

Εξάλλου, η Λούκα Κατσέλη εξήγγειλε τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο θα 
έχει ως στόχο την αξιοποίηση επενδυτικών δυνατοτήτων σε βασικούς άξονες της οικονομίας.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ 
Σύσταση Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης

 

Η υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε η 
Capital Link στην Αθήνα με θέμα: "Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - Αναμένοντας την ανάκαμψη", ανακοίνωσε τη 
σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης. 
 
Στόχος του Ταμείου ανέφερε η υπουργός Οικονομίας είναι η αξιοποίηση επενδυτικών δυνατοτήτων σε βασικούς άξονες 
της οικονομίας.  
 
Τόνισε επίσης τη σημασία και το ρόλο της ναυτιλίας, στις προσπάθειες που γίνονται για την ανόρθωση της ελληνικής 
οικονομίας.  
 
Στις προτεραιότητες του υπουργείου της, υπογράμμισε η κ. Κατσέλη, είναι η προσέλευση νέων στο ναυτικό επάγγελμα 
και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.  
 
Αναφέρθηκε στις δυνατότητες της ναυτιλίας και στις προσπάθειες της κυβέρνησης να εξισορροπήσει την εθνική 
οικονομία.  
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Capital Link Greek Shipping Forum: Accessing Capital in Today's Markets

23 February, Athens Ledra Marriott Hotel 

The 2010 Greek Shipping Forum in Athens, Greece debates the current trends in the shipping, financial 
and capital markets and focuses on the latest capital raising methods and various alternative funding
options in a tight credit market for public and private ship owners. Also, how to manage risk in today's 
global and highly volatile market environment.

The Forum will also evaluate new and emerging business models by the Greek Shipowning community in 
response to asset value reductions and volatility in the global shipping markets.

Taking a hard look at new global investment strategies and risk, the Capital Link Shipping Forum
designed as an interactive informational and networking forum for addressing a range of current 
opportunities and challenges specific to the shipping community but relevant to all global financiers and 
investors.

Home About us Our Members Our Services About Athens
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Ιδρύεται Ελληνικό Ταμείο Ανάπτυξης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: 23/2/2010 

  

Την αξιοποίηση επενδυτικών δυνατοτήτων σε βασικούς 
άξονες της οικονομίας μέσω του Ελληνικού Ταμείου 
Ανάπτυξης, ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, 
μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε η Capital Link 
στην Αθήνα με θέμα: 

 

"Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - Αναμένοντας την ανάκαμψη". 
Όπως δήλωσε η υπουργός αναφερόμενη στη σύσταση του 
Ταμείου και κατά τη συνέντευξη της στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του ΑΝΤ1 με το δημοσιογράφο Γ. Παπαδόπουλο 
«Πρόκειται για ένα Αναπτυξιακό Ταμείο, που θα στηρίξει 
επενδυτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη 
την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στους τομείς των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τουρισμού, του πολιτισμού 
κλπ.». Σύμφωνα με την κα Κατσέλη έχει υπάρξει έντονο 
ενδιαφέρον για τη σύσταση του Ταμείου, και ήδη οι παράγοντες 
του υπουργείου έχουν διενεργήσει συναντήσεις με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και με άλλα διεθνή 
Ταμεία. Εξάλλου η κα Κατσέλη επισήμανε ότι στόχος του 
υπουργείου είναι η συμμετοχή του Δημοσίου να μην ξεπερνά το 
30% - 35% και το μετοχικό κεφάλαιο να καλυφθεί από 
συμμετοχή άλλων σοβαρών επενδυτών και από 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ιδιωτικούς, αλλά και 
δημόσιους. Αναφερόμενη στον αναπτυξιακό νόμο η υπουργός 
τόνισε ότι έχουν ήδη εγκριθεί 250 εκατομμύρια, τα οποία έχουν 
ήδη μοιραστεί, και κάθε μήνα θα εκταμιεύεται το αντίστοιχο 
ποσό, έτσι ώστε να ξεπληρωθούν όλες οι οφειλές μέχρι τον Μάιο. 
Για το ΕΣΠΑ, ήδη έχουν εγκριθεί 2,3 δισεκατομμύρια, τα οποία 
φτάνουν στους τελικούς δικαιούχους. Εν τω μεταξύ στην ομιλία 
της στο Ευρωμεσογειακό Διήμερο με θέμα «Εκπαίδευση στην 
Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τους Μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Ο ρόλος των Πολυτεχνείων, των 
Μηχανικών και της Βιομηχανίας» η υπουργός τόνισε ότι η χώρα 
μας έχει μείνει πίσω στην αναγκαία διασύνδεση τεχνολογίας, 
καινοτομίας, γνώσης και παραγωγής. Η αντιστροφή αυτής της 
πορείας, τόνισε η κ. Κατσέλη, αποτελεί εθνικό στοίχημα 
προσθέτοντας ότι οφείλουμε να κινητοποιήσουμε όλα τα εργαλεία 
που διαθέτουμε. Δημόσιες επενδύσεις, ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος, 
κρατικές ενισχύσεις και προμήθειες, ΣΔΙΤ, εμπορική πολιτική, 
θεσμικό πλαίσιο ενώ επανέλαβε ότι για την αντιμετώπιση του 
παραγωγικού μας ελλείμματος, υλοποιείται μια πολιτική 
παραγωγικής ανασυγκρότησης που στηρίζεται σε 5 άξονες: 
καινοτομία και νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση, πράσινη ανάπτυξη, 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, και εξωστρέφεια.  
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Σύσταση Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης

 Posted by admin Φεβ 24th, 2010 and filed under Futured, Ελλάδα, Νέα, Οικονομία. You can 
follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to 
this entry 

Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης, ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε η 
Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα – Αναμένοντας την 
ανάκαμψη».
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 tanea.gr  Διαδίκτυο από 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τελευταίες Ειδήσεις 

Τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου Ανάπτυξης ανακοίνωσε η 
υπουργός Οικονομίας
Για επιτάχυνση επενδύσεων

Τη σύσταση του 
Ελληνικού Ταμείου 
Ανάπτυξης, 
ανακοίνωσε την 
Τρίτη η υπουργός 
Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, μιλώντας στο συνέδριο που 
διοργάνωσε η Capital Link στην Αθήνα με θέμα: «Πρόσβαση σε κεφάλαια σήμερα - 
Αναμένοντας την ανάκαμψη». 
 
Στόχος του Ταμείου ανέφερε η υπουργός Οικονομίας είναι η αξιοποίηση επενδυτικών 
δυνατοτήτων σε βασικούς άξονες της οικονομίας.  
 
Τόνισε επίσης τη σημασία και το ρόλο της ναυτιλίας στις προσπάθειες που γίνονται για 
την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.  
 
Στις προτεραιότητες του υπουργείου της, υπογράμμισε η κυρία Κατσέλη, είναι η 
προσέλευση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.  
 
Αναφέρθηκε ακόμη στις δυνατότητες της ναυτιλίας και στις προσπάθειες της κυβέρνησης 
να εξισορροπήσει την εθνική οικονομία. 
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