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CAPTAIN ANDREAS FRANGOS: 
Unicom Management Services 
Cyprus.

NETWORKING: Ulrike Helfer (left) of DVB Bank 
with Mike Sapountzoglou of Tide Breaker Ltd.

ANDREW SIMMONS: Chief 
executive of Global Marine 
Transport Capital LLC.

THREE’S COMPANY: (From left) Eurobank shipping head Christina Margelou, Tsakos Energy 
Navigation (TEN) vice-chairman Michael Jolliffe and Nicholas Logan of Tsakos Shipping & Trading.

NIKOS MARMATSOURIS: 
Gulf Agency Co (GAC).

ROBERT LUSTRIN: 
Seward & Kissel LLP.

SUITED UP: TST International chairman and chief executive 
Kostas Rokkos (left) with XRTC Business Consultants founder 
and chief executive George Xiradakis.

ON STAGE: (From left) 
Capital Link vice-president 
Olga Bornozi; Capital Link 
Shipping Leadership Award 
winners Nicolas, George 
and Andreas Tsavliris; Nicky 
Pappadakis, who presented 
the award; and Capital Link 
president Nicolas Bornozis.

Amid the warnings from bankers 
at the Capital Link Greek Shipping 
Forum of the “tough love” to come 
in the current market crunch, 
there was still time to kick back 
and celebrate Athens’ close-knit 
community. 

The lunch break between the 
conference sessions saw the pres-
entation of Capital Link’s annual 
Shipping Leadership award to a 
high-profile Greek family.

This year, the honours went to 

brothers Nicolas, George and An-
dreas Tsavliris of the Tsavliris group.

Before a packed room that in-
cluded top names in Greek ship-
ping and international banking 
and financing, Intercargo chair-
man emeritus Nicky Pappadakis 
presented the award.

HigH praise for teamwork
Pappadakis’ short introductory 
speech lauded the brothers for 
working together as a team.

Each of the Tsavliris siblings 
said a few words as they accepted 

the awards — and not without a 
touch of emotion in their voices.

Then the trio was joined on the 
podium by former award recipi-
ents Pericles Panagopoulos and 
Captain Panagiotis Tsakos, as well 
as International Maritime Organi-
zation (IMO) secretary-general 
emeritus Efthymios Mitropoulos.

Despite dismal freight markets 
and pessimistic forecasts, for a 
short time during the lunch and 
award ceremony, the shipown-
ers and bankers present were all 
smiles.

Tsavliris brothers cap forum 
day by landing Capital Link 
Shipping Leadership award
Gillian Whittaker Athens
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MEN OF THE MOMENT: 
George Taniskidis (above 

left) of Core Capital 
Partners with Euroseas 

chief executive 
Aristides Pittas. Inset 

left, International 
Maritime Organization  

secretary-general 
emeritus Efthymios 

Mitropoulos. Inset right, 
Nicholas Moundreas  

of NG Moundreas.

ALEXANDER PANAGOPOULOS: 
Son of Pericles Panagopoulos.

CLOSE UP: Andreas Hadjiyiannis of Cyprus Sea Lines.

PAST WINNERS: Pericles Panagopoulos (left) and Captain Panagiotis Tsakos.

ALL SMILES: (From left) Irene Daifas of Daifas Marine Enterprises, Tsakos Energy Navigation (TEN) 
chief executive Nikolas Tsakos and Alexandros Samaras, president of the American College in Greece.

Photos: CAPITAL LINk 
AND GILLIAN WHITTAkEr
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7ο Greek Shipping Forum

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πολλών ξένων
προσωπικοτήτων από τον ναυτιλιακό και χρηματοοικονομικό

χώρο πραγματοποιήθηκε το 7ο ετήσιο ναυτιλιακό
συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου
201 6 με συνδιοργανωτές το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
και το Χρηματιστήριο Nasdaq Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

τιμήθηκαν με το βραβείο Greek Shipping Leadership Award
οι αδελφοί Ανδρέας Γιώργος και Νίκος Τσαβλίρης της Tsavliris

Salvage Group Την προσφώνηση έκανε ο παλαίμαχος εφοπλιστής

Νίκος Παπαδάκης της A.G Pappadakis Co

Ψ
mm

Y ιil
Από αριστερά η Όλγα Μπορνόζη οι Νίκος Ανδρέας και Γιώργος
Τσαβλίρης και ο Νίκος Μπορνόζης

3-2016 Οικονομική Επιθεώρηση 55 175
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• Capital Link's 7th Annual
fe GREEK SHIPPING FORUM
äse Opportunities Challenges

Tuesday February 16 2016 Athens
Divani Caravel Hotel

R TEN LTDin cooperation with lillii Nasdaq global lead sponsor L Tsakos Energy
NYSE Navigation Ltd

Greek shipping remains important to the maritime economy constituting approximately 20 percent of
the world's shipping fleet In spite of the volatile markets and economic downturn Greek shipping
professionals have consistently adapted to changing conditions seeking out growth and opportunity
rather than yielding to their circumstances

With an average of 1,000 attendees each year the 7th Annual Greek Shipping Forum will review
the latest developments in the global economy and world trade the commodity and energy markets
It will discuss the various funding alternatives for raising capital among listed and private shipping
companies with topics such as bank finance restructuring capital markets private equity and
alternative funding strategies The event will also explore the role of private equity and joint venture
in shipping today including entry and exit strategies and will deliberate investor attitudes in shipping
today

Capital Link Forums are known for combining rich educational and informational content with unique
marketing and networking opportunities They generate exceptional visibility for speakers sponsors
and participants

capital link greek shipping leadership award

During the luncheon the 2016 Capital Link Greek Shipping
Leadership Award will be formally presented to Mr Andreas A
Tsavliris Mr George A Tsavliris and Mr Nicolas A Tsavliris of
the Tsavliris Salvage Group in recognition of their unique and
extensive contribution to Shipping and Greece and for their
overall outstanding service to the shipping industry made by
them individually as a family and by their company

Introductory Remarks will be made by Mr Nicky A Pappadakis Chairman Emeritus Intercargo
Chairman A.G Pappadakis Co

THE TSAVLIRIS GROUP has been active for more than 75 years as a maritime-focused business that
has unique experience and know-how including 50 years of performance in international marine
salvage

Their roots in the maritime industry go back to the 19th century when a great-grandfather of the
present generation of senior Group principals was a seafarer Today the shipping industry knows the
Tsavliris name primarily through the TSAVLIRIS SALVAGE GROUP one of the world's most active
emergency response contractors for salving marine casualties

Tsavliris has a record of handling more than 3,000 marine salvage cases the majority of these under
Lloyd's Open Form salvage contracts With purpose-built salvage tugs on permanent stations at
strategic locations worldwide the Group is committed to maintaining a modern global network
providing rapid assistance to shipping

Tsavliris Salvage Group celebrates 100 years from the birth of its founding father Alexander G
Tsavliris 75 years from the commencement of the first Tsavliris shipping company and 50 years from
the foundation of Tsavliris Salvage in 1964

Organized by
Blfl

E^jHHZZZI
New York London Athens Oslo

Tel 30 210 610 9800 email forums@capitallink.com

MEDIA PARTNER

Visit forums.capitallink.com to register
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Capital Link's 7th Annual N C00""™N ™

rT GREEK SHIPPING FORUM jjjWj Nasdaq
— Opportunities Challenges GU)«al lead sponsor

Tuesday February 16 2016 Athens j TEN lto
Divani Caravel Hotel £ t

Greek shipping remains important to the maritime economy constituting approximately 20 percent of the world's
shipping fleet In spite of the volatile markets and economic downturn Greek shipping professionals have consistently
adapted to changing conditions seeking out growth and opportunity rather than yielding to their circumstances

With an average of 1,000 attendees each year the 7th Annual Greek Shipping Forum will review the latest
developments in the global economy and world trade the commodity and energy markets It will discuss the various
funding alternatives for raising capital among listed and private shipping companies with topics such as bank finance
restructuring capital markets private equity and alternative funding strategies The event will also explore the role of
private equity and joint venture in shipping today including entry and exit strategies and will deliberate investor attitudes
in shipping today

Capital Unk Forums are known for combining rich educational and informational content with unique marketing and
networking opportunities They generate exceptional visibility for speakers sponsors and participants

CAPITAL UN Κ GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD

During the luncheon the 2016 Capital Link Greek Shipping Leadership
Award will be formally presented to Mr Andreas A Tsavliris Mr George A
Tsavliris and Mr Nicolai A Tsavliris of the Tsavliris Salvage Group in
recognition of their unique and extensive contribution to Shipping and Greece
and for their overall outstanding service to the shipping industry made by
them individually as a family and by their company

Introductory Remarks will be made by Mr Nicky A Pappadakls Chairman Emeritus Intercargo Chairman A.G
Pappadakis 8 Co

THE TSAVLIRIS GROUP has been active for more than 75 years as a maritime-focused business that has unique experience
and know-how including 50 years of performance in international marine salvage

Their roots in the maritime industry go back to the 19th century when a great-grandfather of the present generation of
senior Group principals was a seafarer Today the shipping industry knows the Tsavliris name primarily through the
TSAVLIRIS SALVAGE GROUP one of the world's most active emergency response contractors for salving marine casualties

Tsavliris has a record of handling more than 3,000 marine salvage cases the majority of these under Lloyd's Open Form
salvage contracts With purpose-built salvage tugs on permanent stations at strategic locations worldwide the Group is
committed to maintaining a modern global network providing rapid assistance to shipping

Tsavliris Salvage Group celebrates 100 years from the birth of its founding father Alexander G Tsavliris 75 years from the
commencement of the first Tsavliris shipping company and 50 years from the foundation of Tsavliris Salvage in 1964

Organized by

jjjjjjjjfcjjjljjj
New York London Athens Oslo

Tel 30 210 610 9800 email forums@capitallink.com

WITIOTIIIW
MEDIA PARTNERS

i itaftempari&gt

Visit forum eapiUllink.com ta registp
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«Ìýèïò» üôé äåí öïñïëïãåßôáé ç ÅëëçíéêÞ Íáõôéëßá;
7o ÅôÞóéï Åëëçíéêü Íáõôéëéáêü ÓõíÝäñéï ôçò Capital Link

  Ìå óõììåôï÷Þ ðïõ îåðÝñáóå ôá 1100 Üôïìá ðñáãìáôïðïéÞèç-
êå ôï Ýâäïìï Íáõôéëéáêü ÓõíÝäñéï ôçò Capital Link óôçí ÁèÞíá, ìå
èÝìá: «Opportunities & Challenges», ôçí Ôñßôç, 16 Öåâñïõáñßïõ,
2016 óôï îåíïäï÷åßï Divani Caravel ôçò ÁèÞíáò.

  ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Óõíåäñßïõ óõæçôÞèçêáí ïé ôåëåõôáßåò åîåëß-
îåéò êáé ôÜóåéò óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá êáé óôï äéåèíÝò åìðüñéï. Åîå-
ôÜóôçêå ëåðôïìåñþò ìéá ðëçèþñá åíáëëáêôéêþí ôñüðùí ÷ñçìáôïäüôç-
óçò áðü åéóçãìÝíåò, áëëÜ êáé éäéùôéêÝò åôáéñåßåò ðïõ äñáóôçñéïðïéïý-
íôáé óôï ÷þñï ôçò íáõôéëßáò. ÐáñÜëëçëá, åéäéêïß óôïí ôïìÝá ôçò Íáõôé-
ëßáò, ðáñïõóßáóáí ôéò êáôÜëëçëåò áðïôåëåóìáôéêÝò óôñáôçãéêÝò ìåèü-
äïõò åðåíäýóåùí êáé äéá÷åßñéóçò êéíäýíùí.

 Ï Ðñüåäñïò ôçò Capital Link Íéêüëáïò Ìðïñíüæçò, äÞëùóå ðùò ôï 7ï
ÅôÞóéï Íáõôéëéáêü ÓõíÝäñéï ôçò Capital Link ëáìâÜíåé Ýäáöïò óå ìéá
êñßóéìç åðï÷Þ êáé ðùò ïé ïìéëçôÝò èá áíáðôýóóïõí èÝìáôá ìåßæïíïò óç-
ìáóßáò êáé óçìáíôéêïý åíäéáöÝñïíôïò ùò ðñïò ôçí  Íáõôéëßá. Ï óêïðüò
Þôáí íá áðåéêïíéóôåß ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá üóï èåôéêÜ äýíáôáé.

  ÈåìáôéêÝò ÐáñïõóéÜóåéò
  ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Óõíåäñßïõ, õðÞñîáí ðáñïõóéÜóåéò áðü ôïõò á-

êüëïõèïõò:
 Ï ÐÝôñïò Äïýêáò, Ðñüåäñïò - Capital Partners, S.A., êáé Ðñþçí Õöõ-

ðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí óôçí ðáñïõóßáóÞ ôïõ ìå ôßôëï «Is the Global
Economy Really in Such a Mess?» áíáöÝñèçêå óôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç
ðïõ äéáíýïõìå. ÁíÝðôõîå êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðáñïõóßáóÞò ôïõ ôéò ôÝó-
óåñåéò êýñéåò áéôßåò ôçò ðñüóöáôçò õðï÷þñçóçò ôçò ðáãêüóìéáò ïéêïíï-
ìéêÞò äñáóôçñéüôçôáò êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ âéþíåé ï êüóìïò. Ïé
ôÝóóåñåéò êýñéåò áéôßåò ïíïìáóôéêÜ Þôáí: 1) ïé åéóïäçìáôéêÝò áíéóüôç-
ôåò, 2) ïé ãåùðïëéôéêÝò áíáôáñÜîåéò ðïõ åðçñåÜæïõí ôçí ðáãêüóìéá äñá-
óôçñéüôçôá, 3) ôï õðåñ-÷ñÝïò óå ðáãêüóìéá êëßìáêá êáé 4) ç ôÜóç ôùí íé-
êçôÞñéùí, éó÷õñþí êáé áíåîÜñôçôùí ÷ùñþí êáé ôùí áíèñþðùí íá ôá
äéåêäéêïýí üëá. Ï ê. Äïýêáò êáôÝëçîå óôï üôé ðáñüëç ôçí ýðáñîç ôùí
ðñïáíáöåñèÝíôùí ðñïâëçìÜôùí, õðÜñ÷åé ìéá ãåíéêüôåñç áéóéïäïîßá
ðùò èá õðÜñîïõí ëýóåéò, üðùò Üëëùóôå óõíÝâç êáé óôï ðáñåëèüí óå ðá-
ñüìïéïõ åßäïõò êáôáóôÜóåéò.

 Ï Stuart McAlpine, Partner - Clyde & Co LLP, óôçí ïìéëßá ôïõ: «The
Evolving Landscape of Asian Maritime Finance»,  áíáöÝñèçêå óôç óõì-
ìåôï÷Þ äéáöüñùí êéíåæéêþí ïéêïíïìéêþí ïñãáíéóìþí óôçí Íáõôéëßá. Îå-
êßíçóå áíáöÝñïíôáò ôï Leasing Market, êáé ôéò åõêáéñßåò ðïõ äßíåé ç á-
ãïñÜ. 3 áðü ôéò 7 êïñõöáßåò ôñÜðåæåò Þôáí ÊéíÝæéêåò ôï 2015, ìå óõíïëé-
êü portfolio 50 äéó. äïëÜñéá. Óôç óõíÝ÷åéá åðéêåíôñþèçêå óôçí ÅëëÜäá
áíáöÝñïíôáò ðùò ôï ôÝëïò ôïõ 2015 óçìáôïäüôçóå ôç ÷ñïíéÜ ôçò óõíåñ-
ãáóßáò ÅëëÜäáò êáé Êßíáò êáé ìßëçóå åêôåíÝóôåñá ãéá ôç ðñüóöáôç á-
íáêïßíùóç ôçò Cosco ðåñß åëÝã÷ïõ ôïõ ëéìáíéïý ôïõ ÐåéñáéÜ. ÁíáöÝñ-
èçêå óôçí äéáöïñïðïßçóç ìåôáîý bank êáé lease financing, åíþ åðåóÞìá-
íå ðùò óôçí Êßíá õðÜñ÷ïõí 3 åßäç åôáéñåéþí ÷ñçìáôïäïôéêÞò ìßóèùóçò.
ÊáôÝëçîå ìå ôá ðëåïíåêôÞìáôá, ôá ìåéïíåêôÞìáôá êáèþò êáé ôá ñßóêá
ãéá ôïí åêìéóèùôÞ.

 Ï ×ñÞóôïò ÔéìáãÝíçò - ÄéêçãïñéêÞ Åôáéñåßá ÔéìáãÝíç, ìßëçóå ãéá
«All an Investor Needs to Know About Greek Shipping Taxation; Myth &
Reality» êáé ôüíéóå: «Åßíáé «ìýèïò» üôé äåí öïñïëïãåßôáé ç ÅëëçíéêÞ
Íáõôéëßá. Ç ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé üôé öïñïëïãåßôáé áðëÜ ìå äéáöïñåôé-
êü ôñüðï… ÌÜëéóôá, ïé öüñïé êáé óôïí êëÜäï áõôü Ý÷ïõí áõîçèåß ïõóéù-
äþò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, ìåôáîý Üëëùí êáé ëüãù ôçò åðÝêôáóçò ôïõ öü-
ñïõ ÷ùñçôéêüôçôáò (tonnage tax) óôá ðëïßá îÝíçò óçìáßáò, ôïõ óõíõðï-
ó÷åôéêïý ðåñß «ïéêåéïèåëïýò ðáñï÷Þò ôçò íáõôéëéáêÞò êïéíüôçôáò», áëëÜ
êáé ôçò åéóöïñÜò áëëçëåããýçò óôá åéóïäÞìáôá ôùí öõóéêþí ðñïóþðùí.
ÐáñÜ ôáýôá ïé íïìïèåôéêÝò ôñïðïðïéÞóåéò êáé ïé äéåõêñéíéóôéêÝò åãêý-
êëéïé ôùí ôåëåõôáßùí ôñéþí åôþí Ý÷ïõí êáôáóôÞóåé ôï öïñïëïãéêü ôïðßï
ôçò åëëçíéêÞò íáõôéëßáò ðéï óáöÝò êáé óå âéþóéìá åðßðåäá, åðéôñÝðïíôáò
óå åðåíäõôÝò óôïí åí ëüãù êëÜäï íá ãíùñßæïõí «ðïõ ðáôïýí». Ç «Åôáé-
ñßá ôïõ Íüìïõ 89» (âë. Üñèñï 25 ôïõ Í.27/1975) äåí ðáýåé íá áðïôåëåß
ôï ðéï åëêõóôéêü «åôáéñéêü ü÷çìá» ãéá åãêáôÜóôáóç åíüò êÝíôñïõ äéå-
èíþí íáõôéëéáêþí äñáóôçñéïôÞôùí óôçí ÅëëÜäá».

  Ï ÔÜóïò Âáìâáêßäçò, Commercial Manager - Piraeus Container Ter-
minal, ìßëçóå ãéá «Piraeus as a Global Logistics Hub» êáé åîÝôáóå ôï ãå-
ãïíüò üôé ï ÐåéñáéÜò ùò ëéìÜíé, áðïôåëåß ðáãêüóìéï êÝíôñï ìåôáöïñþí
êáé äéïßêçóçò. Ï ÐåéñáéÜò äéáèÝôåé ðñïçãìÝíï ãåùðïëéôéêü ñüëï, ðïõ
ðñïóåëêýåé óôñáôçãéêïýò åðåíäõôÝò, ëüãù ôçò ãåùãñáöéêÞò ôïõ èÝóçò,
êáèþò óõíäÝåé ôñåéò çðåßñïõò, ôçí Åõñþðç, ôçí ÁöñéêÞ êáé ôçí Áóßá. Å-
ðéðëÝïí, ôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ, ìå ôç äéêáéïëïãßá üôé Ý÷åé ìéá óçìáíôéêÞ
õëéêïôå÷íéêÞ åßóïäï, êÜíåé ôç íáõôéëéáêÞ âéïìç÷áíßá ôçí ôá÷ýôåñç óôçí
áãïñÜ. Óôï óôáèìü åìðïñåõìáôïêéâùôßùí ôïõ ÐåéñáéÜ õðÜñ÷ïõí ôáêôé-
êÝò õðçñåóßåò ìå äßêôõï ìåãÜëùí ôñïöïäïôþí, ðïõ äéáíÝìïõí ôá öïñôßá
óôá ëéìÜíéá ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò, ôçò Ìáýñçò ÈÜëáóóáò, ôçò Âüñåéáò Á-
öñéêÞò êáé ôçò ÁäñéáôéêÞò. ÍÝá äñïìïëüãéá ðñïò ôçí Åõñþðç åßíáé ï êá-
ëýôåñïò ðñåóâåõôÞò êáèéÝñùóçò ôïõ ÐåéñáéÜ ùò äéåèíÞ åöïäéáóôéêü
êüìâï. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé õðÞñîå ìéá ôåñÜóôéá áýîçóç ôïõ áñéèìïý
ôùí ðëïßùí ìåôáöïñþí åìðïñåõìáôïêéâùôßùí ìåôáîý ôùí åôþí 2010-
2015.

  Ï Kyriakos Attikouris, Senior Manager - Ernst & Young (EY), ìßëçóå
ãéá «Data Analytics and Enterprise Intelligence in Modern Shipping» êáé
åîÞãçóå ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ íïçìïóýíç óôç óýã÷ñïíç íáõôéëßá. Âáóéêïß
óôü÷ïé óôïí ôïìÝá áõôü áíÝöåñå ðùò åßíáé ç áðïäïôéêüôçôá êáé ç áðïôå-
ëåóìáôéêüôçôá ôçò êÜèå áðüöáóçò Þ / êáé äñÜóçò. Óôç íáõôéëßá, ôï ôïðßï
ôùí äåäïìÝíùí åßíáé ôüóï åóùôåñéêü, üóï êáé åîùôåñéêü, ðñïóðáèþíôáò
íá ùöåëÞóïõí åôáéñåßåò ìå ôïí êáëýôåñï äõíáôü ôñüðï. ÐñïôÜóåéò ãéá
ôï ìÝëëïí èá ìðïñïýóáí íá åßíáé ç áãïñÜ «Ýîõðíùí ðëïßùí» ãéá ôçí á-
íÜäåéîç ôçò  äéáöÜíåéáò, ôçò êáéíïôïìßáò, ôçò áóöÜëåéáò êáé ôçò âéùóé-
ìüôçôáò. Âñßóêïíôáò ôï âáóéêü ðñüâëçìá ôçò åôáéñåßáò êáé áíáëýïíôáò
ôá äåäïìÝíá, ï êáèÝíáò ìðïñåß íá ðñÜîåé âÜóåé åíüò óôñáôçãéêïý ó÷åäß-
ïõ êáé íá åíóôåñíéóôåß ìéá áëëáãÞ.

  Ï Dalibor Gogic, Principle Analyst - IHS Maritime & Trade, óôçí ï-
ìéëßá ôïõ ìå ôßôëï: «IHS Reviews Contrasting 2016 Markets: Dry Bulk &
Dirty Tanker» áíáöÝñèçêå óôçí ðñïçãïýìåíç Üíïäï ôçò ðáãêüóìéá ïé-
êïíïìßáò ôùí íáõôéëéáêþí áãïñþí åîçãþíôáò ôéò ìåëëïíôéêÝò ôÜóåéò
óôçí áãïñÜ îçñïý öïñôßïõ êáé óôá äåîáìåíüðëïéá êáé ôá ðñïúüíôá áñ-
ãïý ðåôñåëáßïõ. Ç áãïñÜ ôïõ îçñïý ÷ýäçí öïñôßïõ, ëüãù ôùí äõóìåíþí
óõíèçêþí åìðïñßáò êáé ôùí ìåãÜëùí ðáñáããåëéþí, èá áíôéìåôùðßóåé
ìéá åðßðïíç êáé áñãÞ áíÜêáìøç. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ï ôïìÝáò ôïõ á-
êáôÝñãáóôïõ ðåôñåëáßïõ ìå äåîáìåíüðëïéá êáé ôá ðñïúüíôá óôéò áãïñÝò
ôùí äåîáìåíïðëïßùí, èá Ý÷ïõí ãåíéêÜ éó÷õñÝò áðïäüóåéò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò
ôïõ 2016 ìå õøçëü âáèìü ÷ñçóéìïðïßçóçò ôùí äéõëéóôçñßùí, õøçëüôåñç
æÞôçóç ãéá ôá ðñïúüíôá êáé ôéò ÷çìéêÝò ïõóßåò ðïõ âáóßæïíôáé óå ÷áìçëü

óåíÜñéï ôùí ôéìþí ôïõ áñãïý ðåôñåëáßïõ êáé ôïõ áäéåîüäïõ
ìåôáîý ôïõ ÏÐÅÊ êáé ôùí áìåñéêáíéêþí ðáñáãùãþí.

  Ç Isabella Schidrich, Senior Managing Director -
NASDAQ OMX, óôçí ðáñïõóßáóÞ ôçò ìå ôßôëï: «US Capital
Markets-Raising Capital Overview», áíáöÝñèçêå óôï ãåãï-
íüò üôé äåí õðÜñ÷ïõí äçìüóéåò åããñáöÝò óôéò ÇÐÁ. Ôá ôå-
ëåõôáßá 6 ÷ñüíéá Þôáí ôá êáëýôåñá ÷ñüíéá óå äçìüóéá åã-
ãñáöÞ, åßôå ìå âÜóç ôïí áñéèìü ôïõ êåöáëáßïõ IPO, Þ áðü
ôçí áñ÷éêÞ äçìüóéá ðñïóöïñÜ Þ äåõôåñåýïõóá. ÕðÞñ÷áí 194
äçìüóéåò åããñáöÝò ðÝñõóé ìå áýîçóç ðåñßðïõ 34 äéóåêáôïì-
ìýñéá äïëÜñéá. Ïé äéáôÜîåéò ôùí èÝóåùí åñãáóßáò Þôáí ôï
óëüãêáí áõôÞò ôçò áõîçìÝíçò äñáóôçñéüôçôáò. Ç äñáóôçñéü-
ôçôá ôïõ IPO êáôÜ ôá ôåëåõôáßá 6 ÷ñüíéá ãßíåôáé áíÜ ôïìÝá
äñáóôçñéüôçôáò êáé åéäéêüôåñá, êáôÜ ôá 3 ðñþôá ÷ñüíéá ç
äçìüóéá åããñáöÞ åëÝã÷ôçêå áðü ôïí ôå÷íïëïãéêü ôïìÝá, ôïí
ôïìÝá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêþí õðçñåóéþí êáé ôçò õãåßáò. Ôï
ðñïâÜäéóìá åß÷å îåðåñáóôåß áðü ôéò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÝò õðç-
ñåóßåò êáé ôçí ôå÷íïëïãßá. Åßíáé ðïëý íùñßò ãéá íá ðñáãìá-
ôïðïéçèïýí ðñïâëÝøåéò ãéá ôï õðüëïéðï ôïõ Ýôïõò, áëëÜ ç á-
ãïñÜ ôïõ ÉÑÏ äåí ëåéôïõñãåß ìåìïíùìÝíá, ïðüôå åîáñôÜôáé
áðü ôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá. Ç áãïñÜ ðñÝðåé íá Ý÷åé ôþñá
ðïéïôéêÝò åôáéñåßåò.

 ÔÝëïò, ï Íéêüëáïò Ìðïñíüæçò, Ðñüåäñïò - Capital Link, ìßëçóå ãéá
«The Changing Investor Landscape in US Listed Shipping Companies»
êáé áíÝöåñå ìåñéêÜ óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá ãéá ôçí åîÝëéîç ôçò ìåôï÷éêÞò
óýíèåóçò ôùí åéóçãìÝíùí íáõôéëéáêþí åôáéñéþí óôá ÁìåñéêáíéêÜ ×ñç-
ìáôéóôÞñéá. «ÕðÜñ÷ïõí 49 íáõôéëéáêÝò åôáéñåßåò åéóçãìÝíåò óôá Áìåñé-
êáíéêÜ ×ñçìáôéóôÞñéá  ìå óõíïëéêÞ ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ áîßá 20,5 äéó. äï-
ëáñßùí. Áðü ôá 20,5 äéó. äïëÜñéá, ôá 13,8 äéó. ôá êáôÝ÷ïõí èåóìéêïß êáé é-
äéþôåò åðåíäõôÝò êáé ôá õðüëïéðá éäñõôÝò, ç äéïßêçóç êáé ïé óôñáôçãéêïß
åðåíäõôÝò (insiders). Áðü ôá 18.8 äéó. äïëÜñéá ðïõ êáôÝ÷ïõí óõíïëéêÜ ïé
åðåíäõôÝò, 63% áíÞêïõí óôïõò èåóìéêïýò åðåíäõôÝò êáé 37% óå éäéþôåò
åðåíäõôÝò, õðïäçëþíïíôáò ôçí áõîáíüìåíç óçìáóßá ôùí éäéùôþí ùò ìå-
ôü÷ùí ôùí íáõôéëéáêþí åôáéñåéþí. ÓÞìåñá õðÜñ÷ïõí 1.200 èåóìéêïß å-
ðåíäõôÝò ïé ïðïßïé Ý÷ïõí åðåíäýóåéò óôéò 49 åéóçãìÝíåò ÍáõôéëéáêÝò å-
ôáéñåßåò. ÐÝñáí ôùí 18,8 äéó. äïëáñßùí åðåíäõìÝíùí óå êïéíÝò ìåôï÷Ýò,
õðÜñ÷ïõí åðßóçò 22 åêäüóåéò ðñïíïìéïý÷ùí ìåôï÷þí ðïõ Üíôëçóáí åðé-
ðëÝïí 1,8 äéó. äïëÜñéá êáé 72 åêäüóåéò ïìïëüãùí ðïõ Üíôëçóáí 19,4
äéó.». ÔÝëïò, ï ê. Ìðïñíüæçò áíÝöåñå üôé ìéá óýãêñéóç áíÜìåóá óôïõò
Íáõôéëéáêïýò ×ñçìáôéóôçñéáêïýò Äåßêôåò ôçò Capital Link êáé óôïõò
äåßêôåò ôçò íáõëáãïñÜò äåß÷íåé ôïí âáèìü óôïí ïðïßï ç ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ
êáé ç íáõôéëéáêÞ áãïñÜ êéíïýíôáé ìå ôçí ßäéá ôÜóç ç áðïêëßíïõí.

   ÐÜíåë ÓõæçôÞóåùí
  Bank Finance & Shipping
  Ï Jasel Chauhan, Partner ôçò Holman Fenwick Willan International

LLP, ðáñïõóßáóå ôï èÝìá ìÝóù ôçò åñþôçóçò: «ðþò ïé ôñáðåæßôåò áîéïëï-
ãïýí ôï ðåñáóìÝíï Ýôïò êáé ôß ðåñéìÝíïõí êáôÜ ôï Ýôïò 2016 ìå ôéò ìåéù-
ìÝíåò ôéìÝò ðåôñåëáßïõ êáé ôçí åëÜ÷éóôç áéóéïäïîßá ðïõ åðéêñáôåß. Õ-
ðÜñ÷ïõí êáëÜ íÝá?»

  Ï Michael Parker, Global Industry Head for Shipping ôçò Citi, åí óõ-
íôïìßá áíÝöåñå ðùò ôï 2015 Þôáí ìéá äýóêïëç ÷ñïíéÜ êáé ôï 2016 áíá-
ìÝíåôáé íá åßíáé ðéï äýóêïëï åîáéôßáò ôçò ðéÝóåùò óôçí ÁãïñÜ óå óõí-
äõáóìü ìå ôçí ðôþóç óôçí Off-Shore êáé óôçí áãïñÜ ôïõ îçñïý ÷ýäçí
öïñôßïõ. Ðáñ’ üëá áõôÜ, Þôáí áéóéüäïîïò ðùò ç Íáõôéëßá èá åðéâéþóåé
óôéò äýóêïëåò áõôÝò åðï÷Ýò êáé üôé ôï 2016 èá åßíáé äñáóôÞñéï åÜí ïé ðå-
ëÜôåò óõóóùñåýóïõí êåöÜëáéï êáé êéíçèïýí óôñáôçãéêÜ.

  Ï Richard Jansen, Managing Director, Global Co-Head of Transpor-
tation ôçò Deutsche Bank, áíÝöåñå ðùò ïé ðñþôåò 6 åâäïìÜäåò ôïõ 2016
Þôáí áñêåôÜ áðáéôçôéêÝò. Ãéá ôçí Íáõôéëßá, ôï 2015 Þôáí ìéá êáëÞ ÷ñï-
íéÜ, áëëÜ ôï 2016 ðñïâëÝðåôáé ç «ôÝëåéá êáôáéãßäá». ÅðïìÝíùò, Ýíá âÞ-
ìá ôçí öïñÜ áðáéôåßôáé áðü ôéò ôñÜðåæåò, ïé ïðïßåò ïöåßëïõí íá åßíáé Ý-
ôïéìåò ãéá íá âïçèÞóïõí ôïõò ðåëÜôåò ôïõò.

  Ç Henriette Brent-Petersen, Managing Director, Head of Shipping &
Offshore Research ôçò DVB Bank, ðñïóÝèåóå ðùò ôçí ôùñéíÞ óôéãìÞ õ-
ðÜñ÷åé ðëåüíáóìá óå ðñïóöïñÜ óôçí áãïñÜ. Ôï 2016 êáé åí óõíå÷åßá,
åíäéáöÝñïí èá äïèåß óôéò áëëáãÝò ôçò ÁãïñÜò óôçí æÞôçóç óôïõò õðï-ôï-
ìåßò ôçò Íáõôéëßáò. Ðéóôåýåé ðùò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò ÷ñïíéÜò ðïõ äéáíýïõ-
ìå èá õðÜñîïõí åõêáéñßåò, åö’ üóïí áðïññïöçèåß Þ ìåéùèåß ç ðñïóöïñÜ.

  Ï Dr. Carsten Wiebers, Senior Director ôçò kfw Ipex-Bank, áíÝöåñå
ðùò ïé ôñÜðåæåò ðñÝðåé íá åßíáé åðéöõëáêôéêÝò ùò ðñïò ôï ðïý äßíïõí
÷ñÞìáôá. Ôï 2016 ðñïâëÝðåôáé íá åßíáé ç ÷åéñüôåñç ÷ñïíéÜ áðü ôçí äå-
êáåôßá ôùí ’80 êáé óêëçñÝò áðïöÜóåéò èá ðñÝðåé íá ëçöèïýí áðü ôéò
ôñÜðåæåò.

 Acquisition of Non-Performing Shipping Loans
  Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò áíáöÝñèçêáí óôç óýã÷õóç êáé áíáóôÜôùóç ðïõ å-

ðéêñáôåß óå äéÜöïñïõò êëÜäïõò ôçò íáõôéëßáò êáé éäéáéôÝñùò óôïõò ôï-
ìåßò îçñïý ÷ýäçí öïñôßïõ, container êáé off-shore.  ÅêôéìÜôáé üôé ç ìåãÜ-
ëç äñáóôçñéüôçôá óôï ÷þñï ôçò áãïñÜò êáé ðþëçóçò ôùí ìç åîõðçñåôïý-
ìåíùí êáé ðñïâëçìáôéêþí äáíåßùí èá óõíå÷éóôåß. Áõôü èá óõìâåß ãéá
äýï êõñßïõò ëüãïõò: Ðñþôïí, äéüôé ç íáõôéëéáêÞ áãïñÜ áíáìÝíåôáé íá
ðáñáìåßíåé ðåóìÝíç (éäéáéôÝñùò óôïõò ôïìåßò îçñïý ÷ýäçí, container êáé
off-shore) êáé äåýôåñïí, åðåéäÞ ðïëëÝò ôñÜðåæåò ðáñáäïóéáêÜ åíåñãÝò
óôï ÷þñï ôçò íáõôéëßáò óõíå÷ßæïõí íá åêðïéïýí ôá äáíåéáêÜ ôïõò ÷áñôï-
öõëÜêéá.

 Restructuring as a Business & Investment Opportunity
  Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óôï ðÜíåë áíáöÝñèçêáí óôéò ôÜóåéò ôçò áãïñÜò

óôïí ôïìÝá ôïõ îçñïý öïñôßïõ êáé ãåíéêÜ ðéóôåýåôáé áðü üëïõò ôïõò ïìé-
ëçôÝò üôé ç íáõôéëßá ùò âéïìç÷áíßá ðåèáßíåé áñãÜ êáé ôï îçñü ÷ýäçí
ðñüêåéôáé íá åðéäåéíùèåß áðü êáéñü óå êáéñü.

  ÓÞìåñá, ç áãïñÜ áðïêáëåßôáé ãåíéêÜ ùò «ôÝëåéá êáôáéãßäá» áðü
ðïëëïýò åðåíäõôÝò. ÏìéëçôÝò üëùí ôùí ôìçìÜôùí óôï óõíÝäñéï óõæÞôç-
óáí ãéá ìéá âáèéÜ åðåñ÷üìåíç êñßóç, óôçí ïðïßá ðëçèþñá åõêáéñéþí Ýñ-
÷ïíôáé ìáæß, óáí Ýíá ïõñÜíéï ôüîï ìåôÜ áðü ìéá êáôáéãßäá. ÁõôÞ ç ðáñï-
ìïßùóç èá ìðïñïýóå íá åßíáé ìéá êáëÞ áöïñìÞ ãéá üóïõò äéáèÝôïõí ãåñü
óôïìÜ÷é íá åêìåôáëëåõôïýí ôçí êáôÜóôáóç. Ç âáèéÜ êñßóç ðïõ Ýñ÷åôáé
ìå ôï Ýôïò ôïõ 2016 äåß÷íåé Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò, êáèþò ïé ôñÜðåæåò èá
åðåîåñãÜæïíôáé ðëÝïí ôá äÜíåéá. Åßíáé êáéñüò ãéá ôïõò åðåíäõôÝò íá á-
äñÜîïõí ôçí åõêáéñßá êáé íá áó÷ïëçèïýí ìå ôéò ôáìåéáêÝò ñïÝò, üðùò ôï
äáíåéóìü óå óåéñÜ åôáéñåéþí Þ áêüìç êáé áí áõôü óçìáßíåé íá áãïñÜ-
æïõí  ìüíï Ýíá ðëïßï.

  Ïé ïìéëçôÝò åðßóçò óõæÞôçóáí ôï ñüëï ôïõò óôçí åðé÷åßñçóç êáé ðïéï
ìïíïðÜôé íá áêïëïõèÞóïõí, åßôå ôçí áíáäéÜñèñùóç,  åßôå ôç ìåôáöüñôù-

óç óôéò ðéóôþóåéò. Ï Jan Eric Gross áíÝöåñå üôé ïé åðåíäõôÝò èá ðñÝðåé
íá óêåöôïýí óõãêåêñéìÝíá ó÷Ýäéá êáé åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé íá åðéëÝ-
îïõí ôçí êáëýôåñç ëýóç óõíáëëáãÞò óôçí êáëýôåñç ôïõò áðüäïóç êáé íá
óõììåôÝ÷ïõí óôéò ìåëëïíôéêÝò áíáêÜìøåéò óôçí ðáñïýóá áãïñÜ. Ãéá ðá-
ñÜäåéãìá ï ßäéïò èá ðïõëïýóå 5 Ýùò 10 ðëïßá, þóôå íá ìåéùèïýí ïé ôéìÝò
ôçò áãïñÜò. ÁíáöÝñèçêå åðßóçò óôï ãåãïíüò üôé ïé åèíéêÝò ôñÜðåæåò äåí
åßíáé áêüìç áîéüðéóôåò êáé ïé åðåíäõôÝò ðñÝðåé íá Ý÷ïõí Ýíá åðé÷åéñç-
ìáôéêü ó÷Ýäéï, Ýíá ó÷Ýäéï ãéá ôéò áíÜãêåò ôùí ðåëáôþí, ìå óêïðü ôç ðá-
ñáìïíÞ ôïõò óôçí êïñõöÞ ôçò áãïñÜò. Ç ðáñáßôçóç óå êÜèå äõóêïëßá äåí
áðïôåëåß ëýóç. Ïé ìéêñÝò åôáéñåßåò äåí èá ðåñÜóïõí ôçí êáëýôåñç ôïõò
ïéêïíïìéêÞ ðåñßïäï. Èá ðñÝðåé íá ëÜâïõí êÜðïéïõ åßäïõò Ýêðôùóç áðü
ôïõò ôñáðåæßôåò, íá áíôéìåôùðßóïõí ôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôçò êáôÜóôáóçò
êáé íá ðñïóðáèÞóïõí íá åðéâéþóïõí óôç íáõôéëßá. Ï ôïìÝáò ôùí îçñþí
÷ýäçí öïñôßùí ðåèáßíåé ôá ôåëåõôáßá ðåñßðïõ äýï ÷ñüíéá êáé üëïé ïé å-
ðåíäõôÝò ðñïåôïéìÜæïíôáé ãéá ôï Big Bang ôçò áíÜêôçóçò þóôå íá âñå-
èïýí êáé ðÜëé óôçí êïñõöÞ ôçò íáõôéëéáêÞò áãïñÜò. ÕðÜñ÷åé ìéá ðéèáíü-
ôçôá ôï îçñü öïñôßï íá áíáêÜìøåé áðü ôï 2018, êé áõôüò åßíáé Ýíáò ëü-
ãïò ðïõ ðïëëïß èá æçôÞóïõí âïÞèåéá áðü ôéò ôñÜðåæåò. Ïé ôñÜðåæåò èá
ðáñÝ÷ïõí ìåãÜëá ðïóÜ ìåôñçôþí óå åðé÷åéñÞóåéò ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ
2017, ëüãù ôçò éäéáßôåñçò êáôÜóôáóçò. Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ðïëëÜ á-
ðü ôá ìÝëç ôçò åðéôñïðÞò óõìöþíçóáí óôï ãåãïíüò üôé èá åßíáé êáëÞ ç å-
ðéëïãÞ ôïðïèÝôçóçò ôùí ðëïßùí óå äéáèåóéìüôçôá, êÜôé ôï ïðïßï èá ìðï-
ñïýóå íá Ýëîåé ôïõò äéá÷åéñéóôÝò. Ïé ôñáðåæßôåò äåí èá Ý÷ïõí ìéá ðñïôß-
ìçóç óå ìåìïíùìÝíá Üôïìá, áëëÜ óå åðé÷åéñÞóåéò ãéá äÜíåéá.

 Market Trends in the Dry Bulk Sector
  Ôï ðÜíåë åîÝôáóå ôç ìåãÜëç ìåßùóç êáé ôéò ðñïâëçìáôéêÝò ðåñéï÷Ýò

ðïõ áíôéìåôùðßæåé ï ôïìÝáò îçñïý öïñôßïõ. Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò åðåóÞìá-
íáí üôé õðÜñ÷åé ìéá åëðßäá ãéá ìéêñÞ áýîçóç ôçò ôÜîçò ôïõ 2% êáôÜ ôï
ôñÝ÷ïí Ýôïò. Ôï 2015 Ý÷åé ãßíåé ôï Ýôïò ìå ôç äåýôåñç ÷áìçëüôåñç ôéìÞ
óôçí áãïñÜ ôçò íáõôéëßáò ìåôÜ ôï 1986. ÌåôÜ ôéò ðñïâëçìáôéêÝò ïéêïíï-
ìßåò ôçò Êßíáò, äåí õðÜñ÷ïõí ìåãÜëåò ëýóåéò ãéá ôï 2016, ìå âÜóç ôçí
ðñïóöïñÜ, êáèþò êáé ç æÞôçóç åîáêïëïõèåß íá åßíáé óå ÷áìçëü åðßðåäï.
Ôá åðüìåíá 7 ÷ñüíéá, üóïí áöïñÜ ôïí óõãêåêñéìÝíï ôïìÝá ðñüêåéôáé íá
åßíáé åðßðåäá, êáèþò äéáó÷ßæïõìå ìéá îçñÞ ðåñßïäï óôçí áãïñÜ ðïõ äåí
èá áëëÜîåé åí ìßá íõêôß. Ç Éíäßá áíáöÝñèçêå ùò ÷þñá ìå ðïëëÝò ðñïï-
ðôéêÝò êáé ðñïêåßìåíç áýîçóç ôçò ðáñáãùãÞò êáôÜ 15%, ç ïðïßá èá öÝ-
ñåé ôçí éóïññïðßá óôçí áãïñÜ. ÊÜôé ðïõ ðñüôåéíáí ïé ïìéëçôÝò åðßóçò åß-
íáé íá ðñïôéìçèåß ç äéÜëõóç óêáöþí, áíôß ôçò áãïñÜò íÝùí.

  Are Capital Markets Open to Shipping?
 What Does It Take to Raise Capital Today
  Ôá êýñéá óçìåßá ðïõ óõæçôÞèçêáí óå áõôü ôï ðÜíåë, Þôáí üôé ç áãï-

ñÜ êåöáëáßùí ãéá êÜèå ôïìÝá, åßíáé ðïëý ðñïêëçôéêÞ. Äåí õðÜñ÷åé êå-
öáëáéáãïñÜ óôéò ÇÐÁ áðü ôï ðåñáóìÝíï êáëïêáßñé êáé ïé åðåíäõôÝò å-
ðéêåíôñþíïíôáé óå éóïññïðçìÝíåò êéíÞóåéò. ÅðéðëÝïí, ïé åðåíäõôÝò åß-
íáé åðßóçò åðéêåíôñùìÝíïé óôçí êáèáñÞ èÝóç ôçò åôáéñåßáò. Åðßóçò, áíá-
öÝñèçêáí äýï ôñüðïé ïýôùò þóôå íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç áðüêôçóç ôùí
÷ñçìÜôùí. Ç ðñþôç åßíáé ç èÝóç ôçò äýíáìçò êáé ç äåýôåñç åßíáé ç èÝóç
áäõíáìßáò. ÔÝëïò, ïé éäéïêôÞôåò ðñÝðåé íá äïõí ôé åßíáé êáëýôåñï ãéá ôçí
åðé÷åßñçóÞ ôïõò.

 Private Equity, Joint Ventures & Alternative Financing
  Îåêéíþíôáò ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óôï ðÜíåë óõæÞôçóáí ãéá ôá âáóéêÜ

èÝìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò åðåíäõôÝò. Ôá èåìåëéþäç ìåãÝèç äåí åßíáé
ôüóï  áñíçôéêÜ, áëëÜ ôï áñíçôéêü êëßìá äçìéïõñãåß áðáéóéïäïîßá. ÅÜí ïé
åðåíäõôÝò óõìðåñéëÜâïõí óôçí áíÜëõóÞ ôïõò óåíÜñéá áíüäïõ Þ ðôþóçò
ôçò áãïñÜò, ôüôå åßíáé äõíáôüí íá êëåéóôïýí ôá êáôÜëëçëá  deals. ÓÞìå-
ñá äåí õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò åõêáéñßåò ãéá deals, êáé êÜèå Ýíá áðü áõôÜ Ý-
÷åé ôéò äéêÝò ôïõ ðñïêëÞóåéò. Ôá ðåñéóóüôåñá ó÷Þìáôá âáóßæïíôáé óôç ñï-
ç êåöáëáßùí (cash flow) êáé ïé åöïðëéóôÝò ðñïóðáèïýí íá âñïõí åðåí-
äõôÝò ìå ìáêñü÷ñïíï ïñßæïíôá. Ïôáí öôÜíåé ç óôéãìÞ ôçò áðïåðÝíäõóçò,
ôçò åîüäïõ, ôüôå ÷ñåéÜæåôáé óôåíÞ óõíåííüçóç êáé óõíåñãáóßá ìåôáîý ü-
ëùí ôùí åìðëåêüìåíùí ìåñþí. Óå ðåñéüäïõò ðïõ ç áãïñÜ åßíáé äýóêïëç,
÷ñåéÜæåôáé éäéáßôåñç õðïìïíÞ. ÁõôÞ ôç óôéãìÞ óõæçôïýíôáé ðïëëÜ deals,
áëëÜ ëßãá åßíáé áõôÜ ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé.  Ïé åðåíäõôÝò private eq-
uity åðéèõìïýí íá óõíåñãáóôïýí ìå Üôïìá/åôáéñßåò ðïõ óõììåñßæïíôáé ôï
åðåíäõôéêü ñßóêï óõììåôÝ÷ïíôáò óôá ßäéá êåöÜëáéá. Ðñïóðáèïýí åðßóçò
íá êáôáíåßìïõí ôï åðåíäõôéêü ñßóêï óå ìåãáëýôåñï áñéèìü åðåíäõôþí.
ÔÝëïò, åðéäéþêïõí íá åðåíäýóïõí óå ðëïßá ðïõ èá ôïõò åðéôñÝøïõí íá
ìåãéóôïðïéÞóïõí ôçí åðåíäõôéêÞ ôïõò áðüäïóç.

 Analyst Panel
 Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óôï ôåëåõôáßï ðÜíåë ôïõ öåôéíïý Óõíåäñßïõ áíÝ-

öåñáí üôé ìåôÜ áðü áîéïëïãÞóåéò, ç áãïñÜ äåîáìåíïðëïßùí èá áíáêÜì-
øåé, êáé üôé áðïôåëåß èåìåëéþäç ðñüêëçóç áõôü ãéá ôïõò åðåíäõôÝò. Êá-
èÝíáò ðïõ åíäéáöÝñåôáé ãéá åðÝíäõóç óôç íáõôéëßá, åßíáé âñá÷õðñüèå-
óìïò åðåíäõôÞò. ÅðéðëÝïí, ïé íáõôéëéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò óõíå÷ßæïõí íá
ðáñáããÝëíïõí ìåãáëýôåñá ðëïßá, ôá ïðïßá, ðñÝðåé íá óçìåéùèåß, óõì-
âÜëëïõí óôç ìáæéêÞ õðåñðñïóöïñÜ. Ôá LPG èåùñïýíôáé ùò åíäéáöÝñï-
íôá êáé áíôáãùíéóôéêÜ äéüôé ç áíÜðôõîç óôéò ÇÐÁ Üñ÷éóå íá åðéâñáäý-
íåôáé. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò ôùí LNG åßíáé ðïëý
õøçëü êáé õðÜñ÷ïõí ðÜñá ðïëëïß ìåóÜæïíôåò. ÔÝëïò, ïé ðëïéïêôÞôåò óÞ-
ìåñá áãïñÜæïõí äåîáìåíüðëïéá áðü ôçí áãïñÜ äåýôåñçò äéáëïãÞò.







 

Tsavliris Brothers receive most  

By admin on February 19, 2016 at 1:07 PM  

 

l to r: Olga Bornozis, Nicolas Tsavliris, George Tsavliris, Andreas Tsavliris, Nicky 

Pappadakis and Nicolas Bornozis 

The “2016 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” was awarded to the 

three Tsavliris Brothers of Tsavliris Salvage Group, in recognition of their unique 

and extensive contribution to Shipping and Greece and for their overall outstanding 

service to the maritime industry. The Capital Link’s 7th Annual Greek Shipping 

Forum was held on 16 February 2016 in Athens. 

The Tsavliris Brothers were the fourth recipients to be awarded this most prestigious 

award. Previous recipients were Captain Panagiotis Tsakos, Pericles Panagopoulos 

and Lambros Varnavides (Baltic Exchange, RBS). 

The Capital Link Forum was extremely well attended with over 1,200 delegates. Not 

only was the number of attendees impressive but also the significant number of 

principals and senior people of the shipping and financial industry from Greece and 

abroad. 

Capital Link’s President, Mr Nicolas Bornozis presented the Tsavliris Salvage Group 

as a successful, traditional, third generation shipowning and maritime services 

company. He referred to the Tsavliris Group founder, Alexander G. Tsavliris, and his 

achievements. He mentioned that “His legacy has been honoured and expanded on by 

his three sons Nicolas, George and Andreas Tsavliris whom we honour today”. 

Mr Nicky A. Pappadakis, Chairman Emeritus, Intercargo and A.G. Pappadakis & Co., 

announced the award and praised the Tsavliris Brothers for their hard work, integrity 

and business ethics. He highlighted the importance of the great relationship and 

teamwork between Nicolas, George and Andreas Tsavliris. He also noted the 



historical ties between his family and the Tsavliris family going back to their 

respective founding fathers. 

In his speech Mr Andreas Tsavliris said that “I believe that the success of our 

company is due to the high quality of our services which are appreciated by our 

clients. This award will only encourage us to maintain the same high standards and 

continue to improve wherever possible”. 

Mr George Tsavliris, highlighted the importance of synergy amongst the brothers for 

the success of Tsavliris Salvage. In addition to praising their father Alexander G. 

Tsavliris, he also emphasized the great contribution of their mother Claire to the 

success of the family. 

Mr Nicolas Tsavliris said that “The success of the company is due to the brotherhood, 

the blood bond and the love which exists between us and our families”. He thanked 

the Tsavliris Salvage staff for their loyal support, the Capital Link organisers and 

everyone in the distinguished audience “for the great honour you have bestowed upon 

our family and upon the memory of our Founding Father”. 

Capital Link is a 20 year old Advisory, Investor Relations and Financial 

Communications firm with a strategic focus, among other, on the global maritime 

sector. Capital Link’s headquarters are in New York with a presence in London, 

Athens and Oslo. Capital Link has become the largest provider of Investor Relations 

and Financial Communications services to international shipping companies listed on 

the US and European Exchanges. Capital Link has focused on elevating the profile of 

Greek Shipping to a wider audience around the world, including investors, analysts, 

bankers, financiers and industry participants. Capital Link has been recognised by the 

2011 Greek Shipping Lloyd’s Awards and in 2012, 2013 and 2014 by the 

Intercontinental Finance Magazine. 

Tsavliris Salvage is one of the most active emergency response contractors for 

maritime casualties worldwide and the most frequent user of the LOF contract, having 

handled over 3,000 casualties. With tugs on permanent stations at strategic locations 

worldwide, the Group’s international activities embrace every service relating to 

marine salvage & towage, extending to complex wreck removals and partnering 

today’s shipowners in fulfilling their obligation to protect the marine environment 

from pollution. Tsavliris is committed to maintaining a modern global network for 

providing rapid assistance to shipping. This is achieved through the deployment of its 

own salvage assets as well as co-operation with regional and international salvage 

firms.Tsavliris Salvage Group celebrates 100 years from the birth of the founding 

father, Alexander G. Tsavliris; 75 years from the commencement of the first Tsavliris 

shipping company and 50 years from the foundation of Tsavliris Salvage in 1964. 
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Tsavliris Brothers receive most prestigious award

Posted on: February 19, 2016 | Tags: Maritime, shipping

The “2016 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” was awarded to the three

Tsavliris Brothers of Tsavliris Salvage Group, in recognition of their unique and extensive

contribution to Shipping and Greece and for their overall outstanding service to the

maritime industry. The Capital Link’s 7th Annual Greek Shipping Forum was held on 16

February 2016 in Athens.

The Tsavliris Brothers were the fourth recipients to be awarded this most prestigious

award. Previous recipients were Captain Panagiotis Tsakos, Pericles Panagopoulos and

Lambros Varnavides (Baltic Exchange, RBS).

The Capital Link Forum was extremely well attended with over 1,200 delegates. Not only was the number of attendees impressive

but also the significant number of principals and senior people of the shipping and financial industry from Greece and abroad.

Capital Link’s President, Mr Nicolas Bornozis presented the Tsavliris Salvage Group as a successful, traditional, third generation

shipowning and maritime services company. He referred to the Tsavliris Group founder, Alexander G. Tsavliris, and his

achievements. He mentioned that “His legacy has been honoured and expanded on by his three sons Nicolas, George and Andreas

Tsavliris whom we honour today”.

Mr Nicky A. Pappadakis, Chairman Emeritus, Intercargo and A.G. Pappadakis & Co., announced the award and praised the Tsavliris

Brothers for their hard work, integrity and business ethics. He highlighted the importance of the great relationship and teamwork

between Nicolas, George and Andreas Tsavliris. He also noted the historical ties between his family and the Tsavliris family going

back to their respective founding fathers.

In his speech Mr Andreas Tsavliris said that “I believe that the success of our company is due to the high quality of our services

which are appreciated by our clients. This award will only encourage us to maintain the same high standards and continue to

improve wherever possible”.

Mr George Tsavliris, highlighted the importance of synergy amongst the brothers for the success of Tsavliris Salvage. In addition to

praising their father Alexander G. Tsavliris, he also emphasized the great contribution of their mother Claire to the success of the

family.

Mr Nicolas Tsavliris said that “The success of the company is due to the brotherhood, the blood bond and the love which exists

between us and our families”. He thanked the Tsavliris Salvage staff for their loyal support, the Capital Link organisers and

everyone in the distinguished audience “for the great honour you have bestowed upon our family and upon the memory of our

Founding Father”.

Photo LtoR: Olga Bornozis, Nicolas Tsavliris, George Tsavliris, Andreas Tsavliris, Nicky Pappadakis, Nicolas Bornozis

Capital Link is a 20 year old Advisory, Investor Relations and Financial Communications firm with a strategic focus, among other,

on the global maritime sector. Capital Link’s headquarters are in New York with a presence in London, Athens and Oslo. Capital

Link has become the largest provider of Investor Relations and Financial Communications services to international shipping

companies listed on the US and European Exchanges. Capital Link has focused on elevating the profile of Greek Shipping to a

wider audience around the world, including investors, analysts, bankers, financiers and industry participants. Capital Link has

been recognised by the 2011 Greek Shipping Lloyd’s Awards and in 2012, 2013 and 2014 by the Intercontinental Finance

Magazine.

Tsavliris Salvage is one of the most active emergency response contractors for maritime casualties worldwide and the most frequent

user of the LOF contract, having handled over 3,000 casualties. With tugs on permanent stations at strategic locations worldwide,

the Group’s international activities embrace every service relating to marine salvage & towage, extending to complex wreck

removals and partnering today’s shipowners in fulfilling their obligation to protect the marine environment from pollution. Tsavliris is

committed to maintaining a modern global network for providing rapid assistance to shipping. This is achieved through the

deployment of its own salvage assets as well as co-operation with regional and international salvage firms.Tsavliris Salvage Group

celebrates 100 years from the birth of the founding father, Alexander G. Tsavliris; 75 years from the commencement of the first

Tsavliris shipping company and 50 years from the foundation of Tsavliris Salvage in 1964.
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ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Tsavliris Brothers receive most prestigious award
22 Φεβρουαρίου 2016.

The “2016 Capital Link Greek Shipping
Leadership Award” was awarded to the three
Tsavliris Brothers of Tsavliris Salvage Group, in
recognition of their unique and extensive
contribution to Shipping and Greece and for
their overall outstanding service to the maritime
industry. The Capital Link’s 7th Annual Greek
Shipping Forum was held on 16 February
2016 in Athens.

The Tsavliris Brothers were the fourth
recipients to be awarded this most prestigious
award. Previous recipients were Captain
Panagiotis Tsakos, Pericles Panagopoulos and
Lambros Varnavides (Baltic Exchange, RBS).

The Capital Link Forum was extremely well attended with over 1,200 delegates. Not only was the
number of attendees impressive but also the significant number of principals and senior people
of the shipping and financial industry from Greece and abroad.

Capital Link’s President, Mr Nicolas Bornozis presented the Tsavliris Salvage Group as a
successful, traditional, third generation shipowning and maritime services company. He referred
to the Tsavliris Group founder, Alexander G. Tsavliris, and his achievements. He mentioned that
“His legacy has been honoured and expanded on by his three sons Nicolas, George and Andreas
Tsavliris whom we honour today”.

Mr Nicky A. Pappadakis, Chairman Emeritus, Intercargo and A.G. Pappadakis & Co., announced
the award and praised the Tsavliris Brothers for their hard work, integrity and business ethics. He
highlighted the importance of the great relationship and teamwork between Nicolas, George and
Andreas Tsavliris. He also noted the historical ties between his family and the Tsavliris family
going back to their respective founding fathers.
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In his speech Mr Andreas Tsavliris said that “I believe that the success of our company is due to
the high quality of our services which are appreciated by our clients. This award will only
encourage us to maintain the same high standards and continue to improve wherever possible”.

Mr George Tsavliris, highlighted the importance of synergy amongst the brothers for the success
of Tsavliris Salvage. In addition to praising their father Alexander G. Tsavliris, he also emphasized
the great contribution of their mother Claire to the success of the family. 

Mr Nicolas Tsavliris said that “The success of the company is due to the brotherhood, the blood
bond and the love which exists between us and our families”. He thanked the Tsavliris Salvage
staff for their loyal support, the Capital Link organisers and everyone in the distinguished
audience “for the great honour you have bestowed upon our family and upon the memory of our
Founding Father”.

From left : Olga Bornozis, Nicolas Tsavliris, George Tsavliris, Andreas Tsavliris, Nicky
Pappadakis,Nicolas Bornozis

Capital Link is a 20 year old Advisory, Investor Relations and Financial Communications firm with
a strategic focus, among other, on the global maritime sector. Capital Link's headquarters are in
New York with a presence in London, Athens and Oslo. Capital Link has become the largest
provider of Investor Relations and Financial Communications services to international shipping
companies listed on the US and European Exchanges. Capital Link has focused on elevating the
profile of Greek Shipping to a wider audience around the world, including investors, analysts,
bankers, financiers and industry participants.  Capital Link has been recognised by the 2011
Greek Shipping Lloyd’s Awards and in 2012, 2013 and 2014 by the Intercontinental Finance
Magazine.

Tsavliris Salvage is one of the most active emergency response contractors for maritime
casualties worldwide and the most frequent user of the LOF contract, having handled over 3,000
casualties. With tugs on permanent stations at strategic locations worldwide, the Group’s
international activities embrace every service relating to marine salvage & towage, extending to
complex wreck removals and partnering today’s shipowners in fulfilling their obligation to protect
the marine environment from pollution. Tsavliris is committed to maintaining a modern global
network for providing rapid assistance to shipping. This is achieved through the deployment of its
own salvage assets as well as co-operation with regional and international salvage firms.Tsavliris
Salvage Group celebrates  100 years from the birth of the founding father, Alexander G. Tsavliris;
75 years from the commencement of the first Tsavliris shipping company and 50 years from the
foundation of Tsavliris Salvage in 1964.
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From left: Georgia Ermidi (Efoplistesnews), Nikos Marmatsouris (GAC SHIPPING SA) ,
Marina Panopoulou (TradeWinds)
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The “2016 Capital Link Greek 
Shipping Leadership Award” was 
presented to Tsavliris Brothers  
Written by NafsGreen Press Staff on 26 February 2016.  

On Tuesday, February 16, 2016, during the Luncheon of the Capital Link’s 7th 

Annual Greek Shipping Forum 

the “2016 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” was presented to 

Messrs. Nicolas, George and Andreas Tsavliris of the Tsavliris Salvage 

Group, in recognition of their unique and extensive contribution to Shipping 

and Greece and for their overall outstanding service to the shipping industry 

made by them individually, as a family and by their company. 

The “Capital Link Greek Shipping Leadership Award” is presented annually to 

a patriarch of the Greek Shipping Community who has gained the respect and 



the appreciation of the international shipping industry and who is also 

recognized for his wisdom, philanthropy and contribution to society.  The 

Award aims to recognize the patriarchs of Greek Shipping, those pioneers 

with a significant contribution to elevating Greek Shipping to its leadership 

position globally. 

The 2013 honoree was Captain Panagiotis Tsakos, the 2014 honoree was Mr. 

Pericles Panagopoulos and the 2015 honoree was Mr. Lambros Varnavides, 

Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of the Lloyds Register 

Foundation and Managing Director and Global Head of Shipping RBS 1998 to 

2014. 

The Award Ceremony took place during the Official Luncheon of the Capital 

Link’s 7th Annual Greek Shipping Forum at the Divani Caravel Hotel in 

Athens. More than 450 high level participants attended the luncheon 

representing the elite of the financial and investment communities, as well 

business and government leaders from the United States, Greece and 

London. 

Capital Link’s President, Mr. Nicolas Bornozis presented the Tsavliris Group 

as a successful, traditional, third generation shipowning and maritime services 

company. He referred to the Tsavliris Group founder, Alexander G. Tsavliris, 

and his achievements. He mentioned that “His legacy has been honored and 

expanded on by his three sons Nicolas, George and Andreas Tsavliris whom 

we honor today”. 

Introductory remarks were made by Mr. Nicky A. Pappadakis, Chairman 

Emeritus, Intercargo and A.G. Pappadakis & Co. who referred to the Tsavliris 

family contribution to the maritime industry and stated among other “Tsavliris 

recently celebrated 100 years on the birth of the group’s founding father 

Alexander G. Tsavliris, 75 years from the commencement of the Tsavliris 

shipping company and 50 years from the foundation of the Tsavliris Salvage 

in 1964. Tsavliris family does its business with ethics, morality, honor and 

exceptionally high professionalism plus capability”. 

Mr. Andreas Tsavliris in his speech said that “I believe that the success of our 

company is due to the high quality of our services which are appreciated by 

our clients. This award will only encourage us to maintain the same high 

standards and continue to improve wherever possible”. 



Mr. George Tsavliris during his emotional speech highlighted the importance 

of synergy amongst the brothers for the success of Tsavliris Salvage. In 

addition to praising their father Alexander G. Tsavliris, he also emphasized 

the great contribution of their mother Claire to the success of the family 

business.   

Mr. Nicolas Tsavliris said that “The success of the company is due to the 

brotherhood, the blood bond and the love which exists between us and our 

families”. He thanked the Tsavliris Salvage staff for their loyal support, the 

Capital Link organizers and everyone in the distinguished audience “for the 

great honour you have bestowed upon our family and upon the memory of our 

Founding Father”. 
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Capital Link's 7th annual Greek 
Shipping forum draws 1100 
delegates  
Written by NafsGreen Press Staff on 26 February 2016.  

More than 1100 delegates attended Capital Link’s 7th Annual Greek Shipping 

Forum “Opportunities & Challenges” 

which took place on Tuesday, February 16, 2016 at the Divani Caravel Hotel 

in Athens, Greece. 

Capital Link is organizing on an annual basis Shipping Forums in New York, 

London, Athens and Shanghai where listed shipping companies, bankers and 

analysts address the international investment community, while at the Athens 

Forum the international financial community and market experts address the 

Greek and international shipping industry. 



ORGANIZERS  

The Forum was organized by Capital Link, a New York based Investor 

Relations and Financial Communications firm, with presence in London, 

Athens and Oslo which amongst other specializes in the shipping sector, 

working with the majority of shipping companies listed in the European and 

US Stock Exchanges. The Athens Forum was organized in cooperation with 

the New York Stock Exchange and the NASDAQ. 

   

FORUM OVERVIEW & OBJECTIVE 

The Forum covered the latest developments and trends in the global economy 

and world trade; and also reviewed the various funding alternatives for raising 

capital for listed and private shipping companies. Experts additionally 

addressed effective investment strategies and risk management in today’s 

shipping industry.   

Capital Link’s President, Mr. Nicolas Bornozis introduced the audience to the 

forum by stating that the 7th Annual Capital Link Forum takes place at a 

critical time and the panelists were there to discuss topics of great importance 

and particular interest in Shipping. The aim was to portrait the global economy 

in a positive light as much as possible. 

TOPICS AND PRESENTATIONS 

Throughout the day, there were presentations from the following: 

Mr. Petros Doukas, President - Capital Partners, S.A., and former Deputy 

Minister of Finance presented on “Is the Global Economy Really in Such a 

Mess?” in which he would talk about the economic crisis that exists. He was 

to speak about the four major causes for recent decline in the global 

economic activity and, therefore, the economic crisis the world faces. The four 

major causes mentioned were 1) the income inequalities, 2) the geopolitical 

disturbances that are affecting the global activity, 3) the hyper-debt in a global 

scale, and 4) the tendency for winners and strong, independent countries and 

people (winners) to take it all. He concluded that although there are these 

problems which the world faces in the present, there is a general optimism 

that there will be solutions as well as it did happen in the past in similar 

occasions.  Audio Webcast 



Mr. Stuart McAlpine, Partner - Clyde & Co LLP presented on “The Evolving 

Landscape of Asian Maritime Finance” and talked about the participation of 

Chinese financial institutions in Shipping. He started talking about the leasing 

Market, and the opportunities of doing leasing market. 3 out of 7 banks were 

Chinese in 2015, with combined portfolio size of 50 billion dollars. Focusing 

on Greece, the end of 2015 was the year of maritime cooperation of Greece 

and China with reference to recent announcement of Cosco of taking control 

of port of Piraeus. He mentioned the distinction between bank and lease 

financing. In China there are 3 types of financing leasing companies. He 

concluded with the advantages for the lessor, disadvantages, as well as 

regulatory risks.  Audio Webcast 

Mr. Christos Timagenis – Timagenis Law Firm, presented on “All an Investor 

Needs to Know About Greek Shipping Taxation; Myth & Reality” and stated: 

“It is a “myth” that Greek shipping is not taxed. The “reality” is that it is taxed 

but simply in a different way… Actually, taxes also in this field have risen 

significantly in the last few years inter alia by: imposing tonnage-tax on non-

Greek-flag vessels managed through Greece; multiplying the tonnage-tax 

payable through the agreement with the Greek State for the additional 

“voluntary contribution of the shipping community”; applying the mandatory 

“solidarity contribution levy” on dividend income received by shareholders 

Greek tax residents. Nevertheless, following the amendments voted and the 

clarifying circulars issued over the past 3 years, the shipping tax landscape in 

Greece is now clearer and at a sustainable level, allowing investors in this 

sector of the economy to know where they stand. The “Law 89 Company” 

(see Article 25 of Law 27/1975) still remains by far the most attractive 

“corporate vehicle” for global shipping operations”.    Audio Webcast 

Mr. Tassos Vamvakidis, Commercial Manager - Piraeus Container Terminal, 

presented on “Piraeus as a Global Logistics Hub" and examined the fact that 

Piraeus as a port constitutes as a global transport and logistics hub. Piraeus 

has an advanced geopolitical role that attracts strategic investors due to its 

geographical position as it connects three continents, Europe, Africa and Asia. 

Furthermore, Piraeus port, on the grounds that it has a substantial logistic 

entry, makes the shipping industry the fastest in the market. In Piraeus 

container terminal there are liner services with a large feeders’ network that 



distribute cargoes in the Middle East, Black Sea, North Africa and Adriatic 

ports. New routes to Europe are the best ambassador in the establishment of 

Piraeus as a global logistic hub. Noteworthy, there has been a huge increase 

in the number of container vessels from 2010 to 2015, especially in the P.C.T 

and P.C.T’s.  
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 Audio Webcast 

Mr. Kyriakos Attikouris, Senior Manager - Ernst & Young (EY), presented on 

“Data Analytics and Enterprise Intelligence in Modern Shipping". He explained 

the enterprise intelligence in modern shipping. Basic goals in this sector are 

efficiency and effectiveness of every decision and/or action. In shipping 

industry, data’s landscape is both internal and external, trying to benefit 

companies in the best way possible. Suggestions made for the future are 

buying ‘’smart ships’’ to bring out transparency, innovation, safety and 

sustainability. Finding the key problem of its company and examining data, 

anyone can make a strategy plan and embrace a change. 
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 Audio Webcast 

Mr. Dalibor Gogic, Principle Analyst - IHS Maritime & Trade, presented on 

“IHS Reviews Contrasting 2016 Markets: Dry Bulk & Dirty Tanker" and 

presented the previous rise in the global economy of shipping markets, 

explaining the future trends of the dry bulk market and the crude oil tankers 

and products. Dry bulk market, due to unfavourable trading conditions and 

large order book, will face a strenuous and a sluggish recovery. On the other 

hand, Crude Oil tankers and Products tanker markets will generally have 

strong returns till the end of 2016 with high refinery utilization rates, higher 

demand for products and chemicals based on low crude oil price scenario and 

stalemate between OPEC and US producers. 
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 Audio Webcast 

Ms. Isabella Schidrich, Senior Managing Director - NASDAQ, presented on 

“US Capital Markets–Raising Capital Overview" and started her speech by 

referring to the to the IPO market. Noticeable is the fact that there aren’t any 

US IPOs’. The last 6 years were the best years in IPO’s either by number of 



IPO’s capital raised, or by the initial public offering or secondaries. There were 

194 IPOs last year raising around 34 billion US dollars. The provisions of the 

jobs act were the moto of this increased activity. IPO’s activity over the last 6 

years is by industry sectors and especially, over the first 3 years the IPO is 

driven by technology place, financial services and health care. The lead was 

overtaken by financial services and technology place. It is too early to make 

any predictions for the rest of the year, but the IPO’s market does not operate 

in isolation, so this much depends on the Global economy. The market now 

needs to have quality companies. 
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 Audio Webcast 

Finally, Mr. Nicolas Bornozis, President - Capital Link, presented on “The 

Changing Investor Landscape in US Listed Shipping Companies” and 

mentioned a few statistics about what is happening in the US market, the 

listed companies and the shareholder’s base behind it. “There are 49 shipping 

companies listed on US Exchanges with a total market capitalization of $ 20.5 

billion. Of the $20.5 billion, institutional and individual investors hold $13.8 

billion and the rest is held by company insiders. Of the $18.8 billion held by 

investors, 63% is held by institutional investors and 37% by individual 

investors, indicating the increasing importance of individual investors as 

shareholders of shipping companies. There are 1,200 institutions who 

currently have investments in the 49 listed shipping companies. Besides the 

$18.8 billion of common stock held by investors, there are also 22 issues of 

preferred equity which raised another $1.8 billion and 72 bond issues which 

raised $19.4 billion”. Lastly, Mr. Bornozis mentioned that a comparison 

between the Capital Link Maritime Indices, which are stock market indices, 

and the freight indices can indicate to what extent the stock market follows the 

trend of the shipping markets. 
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DISCUSSION PANELS 

A series of panel discussion debated critical industry topics, including: 

Bank Finance & Shipping     Audio Webcast 

Moderator:  



Mr. Jasel Chauhan, Partner - Holman Fenwick Willan International LLP 

Panelists:  

Mr. Michael Parker, Global Industry Head for Shipping – Citi 

Mr. Richard Jansen, Managing Director, Global Co-Head of Transportation - 

Deutsche Bank 

Mrs. Henriette Brent-Petersen, Managing Director, Head of Shipping & 

Offshore Research – DVB Bank 

Dr. Carsten Wiebers, Senior Director - Kfw Ipex-Bank 

Mr. Jasel Chauhan, Partner – Holman Fenwick Willan International LLP, 

introduced the topic with the question of how did bankers see the previous 

year and what do they expect on the year 2016 with the current depressed oil 

prices, and very little existing optimism. Are there any good news?  

Mr. Michael Parker, Global Industry Head of Shipping- Citi briefly said that 

2015 was a challenging year. 2016 is to be much more difficult because of the 

pressure of the Market with the decline in Off-Shore, Dry Bulk Market. 

However he was optimistic that Shipping will manage to get through this 

difficult period and 2016 will be an active Market as and if clients raise capital 

and do strategic movements.  

Mr. Richard Jansen, Managing Director, Global Co-Head of Transportation- 

Deutsche Bank said that the first 6 weeks of 2016 were quite challenging to 

say the least; From Shipping aspect, 2015 was a good year, but in 2016 there 

will be a “perfect storm”. Therefore, one step at a time needs to be taken and 

banks should be open for business and try to assist their customers.  

Mrs. Henriette Brent-Petersen, Managing Director, Head of Shipping & 

Offshore Research – DVB Bank, added that at the moment there is excess 

supply in the Market. In 2016 and forward focus will be given on Market 

Changes in demand in the sub-sectors of the Shipping industry. She believes 

that by the end of the year there will be opportunities provided that excess 

Supply is absorbed.  

Dr. Carsten Wiebers, Senior Director- kfw Ipex-Bank added that banks must 

be careful to whom they lent. 2016 and onwards is going to be the worst year 

since the 1980’s and tough decisions will be made by the banks. 

Acquisition of Non-Performing Shipping Loans  Audio Webcast 

Moderator: 



Dr. George Panagopoulos, Managing Partner Athens - Reed Smith 

Panelists:  

Mr. Michail Zekyrgias, Managing Director Global Credit & Special Situations 

Group - Bank of America Merrill Lynch 

Mr. Martin Hugger, Managing Director - Oceanbulk Maritime Deutschland 

GmbH 

Mr. Mehmet Ozgur Saydam, Managing Director - RB Capital  

Mr. Samy David, Managing Partner - Grifon Capital Advisors 

The panel noted the great difficulties and upheavals present in many sectors 

of the shipping industry, particularly the bulk, container and off-shore sectors. 

We will continue to see significant activity in 2016 in the field of sale and 

purchase of distressed and non-performing loans. This will be for two main 

reasons; first, this will be because the market in shipping continues to be 

down; particularly in the bulk, container and off-shore sectors. Secondly, we 

will also continue to see activity because many of the banks involved in 

shipping continue to divest their loan portfolios. 

Restructuring as a Business & Investment Opportunity  Audio Webcast 

Moderator:  

Mr. Lawrence Rutkowski, Partner - Seward & Kissel LLP 

Panelists:   

Mr. Evan Cohen, Principal, DC Maritime Partners 

Dr. Gunnar Gerig, Restructuring & Transaction Advisory Services, Executive 

Director, Ernst & Young (EY) 

Mr. Jan Erik Gross, Managing Director, Restructuring Unit – Special Loans – 

HSH Nordbank AG 

Mr. Axel Siepman, Managing Director – NAVES Corporate Finance 

This panel discussion touched upon the market trends in the dry bulk sector 

and generally it is believed by all speakers that shipping as an industry is 

dying slowly and the dry bulk is going to worsen from time to time. 

In present days, the market is called in general as a ‘’perfect storm’’ by many 

investors. Panelists of all sections at the forum discussed about a deep 

upcoming crisis, in which a plethora of opportunities are coming along as a 

rainbow after a storm. This simile could be a good excuse for those having 



long breath to exploit the situation. The deep crisis coming with the year of 

2016 shows a lack of liquidity, as banks will process loans. It is about time 

that investors will grab the chance to deal with cash flow, such as loaning a 

number of companies or even if that be buying s single vessel. 

Panelists were also discussing their role in business and which path to follow, 

either restructuring or uploading credits. Jan Eric Gross mentioned that 

investors will have to go through specific plans and are obliged to choose the 

best recovery for the transaction in the best return and participate in the future 

upsides to deal with the present market. For instance, Jan Eric Gross would 

sell 5 to 10 vessels to drive down the prices pressing or depressing among 

the market. It was also reported that national banks are not yet trustworthy 

and investors need to have a business plan and a process to the needs of 

customers to be on top of the market. There is no option of quitting for the 

time being. Small companies will not pass the best of their economic periods. 

They have to take discounts from the bankers, face the reality of the situation 

and try to survive in business. Dry Bulk sector is dying for the last two years 

and that makes all investors getting prepared for the big bang to recover and 

be again on the spot of the shipping market. It seems a possibility that dry 

bulk will turn out by 2018, that is why many will ask for a relief from banks. 

Banks will provide super senior cash to companies by the end of 2017, due to 

the specific condition. Remarkable to mention that many of the panelists 

agreed on putting the vessels in distress for a while and this might make a 

change in the traction of managers. Bankers will not have a preference to 

individuals but to companies for loans.    

Market Trends in the Dry Bulk Sector  Audio Webcast 

(A panel discussion among traders and charterers of dry bulk commodities) 

Moderator:  

Mr. Peter Malpas, Senior Analyst – Braemar ACM 

Shipbroking   Presentation/PDF 

Panelists: 

Mr. Giovanni Ravano, Managing Director, Shipping and Logistic Division, 

Bunge Group 

Mr. Seb Landerretche, Global Head - Ocean Freight - Louis Dreyfus 



Commodities Suisse S.A. 

Mr. John Michael Radziwill, CEO - C Transport Maritime 

Panelists referred to the big decrease and the problematic areas that the dry 

bulk sector faces and mentioned that there is just a hope for a small increase 

of 2% this year. 2015 has become the year with the second lowest hand price 

after 1986. After the problematic economies in China, there is not much of a 

solution in 2016, based on the supply, as the demand is still at a low point. 

The next 7 years in the specific sector are going to be flat as we cross a dry 

season in the market that will not change overnight. India was mentioned as 

country with lot of prospects and an increase in the production of 15% , that 

will bring balance in the market. Something that the panelists suggested is to 

prefer scrapping vessels than buying new ones. 

Are Capital Markets Open to Shipping? 

What Does It Take to Raise Capital Today Audio Webcast 

Moderator:  

Mr. Steven Hollander, Partner – Watson Farley Williams 

Panelists:  

Ms. Christa Volpicelli, Managing Director – Citi 

Mr. Karl Fredrik Staubo, Director and Head of Shipping – Clarksons Platou 

Securities  

Mr. Todd Wilson, Senior VP Maritime - Jefferies LLC 

Mr. Wiley Griffiths, Managing Director, Global Transportation - Morgan 

Stanley 

Mr. Eric Schless, Managing Director - Wells Fargo Securities 

The main points that were discussed in this panel, was that the capital market 

for any market, is very challenging. There is no US capital market, since last 

summer and investors are focused on balanced sheets. Furthermore, 

investors are also focuses in equitity. Also, there were mentioned two ways in 

order to raise money. The first one is the position of strength and the second 

one is the position of weakness. Lastly, owners have to see what is best for 

their company. They need to deficient their company. 

Private Equity, Joint Ventures & Alternative Financing  Audio Webcast 

(The Role of Private Equity in Shipping Today; Mapping the Right Entry & Exit 

Strategies) 



Moderator:  

Mr. Dimitri Sofianopoulos, Partner and Head of Greece - Norton Rose 

Fulbright 

Panelists:  

Mr. Costas Karagiannis, Operating Partner - Apollo Management 

Mr. Nino Mowickel, Managing Director, Breakwater Capital 

Mr. Paulo Almeida, Portfolio Manager - Tufton Oceanic 

Mr. Andrew Garcia, President - Brentwood Shipping and Trading 

The speakers of this panel discussed about what are the key themes that are 

driving investors’ sentiment in 2016. Fundamentals are not that flawed but 

negative sentiment is making everyone pessimistic. However, if investors 

factor in their models ups and downs then the right deal will get done.  There 

was mention that there are not that many deals that are getting done as each 

deal has its challenges. Most of the proposed structures seek to rely on cash 

flow and the operators seek to get involved with perpetual capital 

investors.  When it comes to exit plans, one has to work out the strategy with 

one’s partner; patience is needed in what is a turbulent market. Right now, a 

lot of transactions are being discussed but not much is happening. Lastly, PE 

investors want to work with people who work alongside with equity and try to 

find out opportunities to spread out risk among other investors but are also 

getting exposure to assets they like, as they want to maximize their returns. 

Analyst Panel  Audio Webcast 

Moderator:  

Mr. John Gaffney, Partner - Gibson, Dunn & Crutcher LLP 

Panelists:  

Mr. Robert J. Perri, CFA, Director Research, Axia Capital Markets  

Mr. Herman Hildan, Shipping Analyst - Clarksons Platou 

Mr. Ben Nolan, Director - Maritime Research, Stifel 

The panelists mentioned that after evaluations, the tanker market will get well, 

and that is a fundamental challenge for investors. Everybody that is 

interesting investing to shipping, are short term investors. Furthermore, the 

liner operators continue to order bigger ships, by which noticeable that it’s 

massively oversupplied. LPG’s are considered as challenging because the 

growth in the US started to slow down. On the other hand, the LNG’s 



production cost is very high and there are too many intermediaries. Lastly, 

ship-owners today buy tankers from the second hand market. 

FORUM VIDEOS, PRESENTATIONS & WEBCASTS, PHOTOS 

They can be accessed on the Forum website 

http://forums.capitallink.com/shipping/2016greece  

There is a full archive of the presentations and audio files of the panel 

discussions and presentations.  

Also, there are video interviews with major event participants and presenters. 

SPONSORS  

•    Global Lead Sponsor: Tsakos Energy Navigation Ltd (TEN) 

•    Global Gold Sponsors: DVB Bank and EY 

•    Global Sponsors: Citi, Clarksons Platou Securities, Clyde & Co, IHS, 

Jefferies, Norton Rose Fulbright, Reed Smith, Seward & Kissel LLP, Tufton 

Oceanic and Watson, Farley & Williams 

•    Event Sponsors: Braemar ACM Shipbroking, Gibson Dunn, Holman 

Fenwick Willan, Morgan Stanley, Naves Corporate Finance, Northern 

Shipping Funds, Timagenis Law Firm and Wells Fargo Securities 

INTERNATIONAL MEDIA PARTNERS  

All about Shipping, SHIP2SHORE, Tradewinds and Worldoils 

GREEK MEDIA PARTNERS  

Naftemporiki, naftemporiki.gr, Economia group, www.efoplistesnews.gr, 

Elnavi, IHT-Kathimerini, Shipping & Finance, www.maritimes.gr, NafsGreen.gr 

and Shipping International Monthly Review. 

 

SUPPORTING ORGANIZATIONS 

Traditionally Capital Link cooperates with a number of industry organizations, 

which contribute to the success of the events. This year’s Supporting 

Organizations included: the Association of Banking and Financial Executives 

of Hellenic Shipping, the Association of Passenger Shipping Companies, the 

BCA College, the Cass Business School, the Hellenic Shortsea Ship-owners 

Association, the Greek Shipping Co-operation Committee, the Hellenic 

Chamber of Shipping, the Hellenic Shipbrokers Associations, the Piraeus 

Association for Maritime Arbitration, the Helmepa, the Intermepa, the Piraeus 



Marine Club, the Port Captains Club, the International Propeller Club of the 

United States - Port of Piraeus, and WISTA Hellas. 

ABOUT CAPITAL LINK  

Capital Link is a 20 year old Advisory, Investor Relations and Financial 

Communications firm with a strategic focus, among other, on the global 

maritime sector. Capital Link's headquarters are in New York with a presence 

in London, Athens and Oslo. We have become the largest provider of Investor 

Relations and Financial Communications services to international shipping 

companies listed on the US and European Exchanges. Capital Link has 

focused on elevating the profile of Greek Shipping and Shipping to a wider 

audience around the world, including investors, analysts, bankers, financiers 

and industry participants.  We are humbled that our efforts have been 

recognized by the 2011 Greek Shipping Lloyds Awards and in 2012, 2013 and 

2014 by Intercontinental Finance Magazine. Mr. Nicolas Bornozis has been 

personally honored for his relentless, efficient and highly effective efforts to 

promote Greece and Greek Shipping abroad and among the international 

investment community by the International Propeller Club of the United States 

and the AHI-American Hellenic Institute. 

In our effort to enhance the information flow to the investment community and 

contribute to improving investor knowledge of shipping, Capital Link has 

undertaken a series of initiatives beyond the traditional scope of its investor 

relations activity, such as: 

•    www.CapitalLinkShipping.com: A web based resource that provides 

information on the major shipping and stock market indices, as well as on all 

shipping stocks. It also features an earnings and conference call calendar, 

industry reports from major industry participants and interviews with CEOs, 

analysts and other market participants. 

•    Weekly Capital Link Markets Report (e-Newsletter): Weekly distribution to 

an extensive audience in the US & European shipping, financial and 

investment communities with updates on the shipping markets, the capital 

markets and listed company news. 

•    www.CapitalLinkWebinars.com: Sector Forums & Webinars: Regularly, we 

organize panel discussions among CEOs, analysts, bankers and shipping 

industry participants on the developments in the various shipping sectors 

(containers, dry bulk, tankers) and on other topics of interest (such as Raising 



Equity in Shipping Today, Scrapping, etc). 

•    Capital Link Investor Shipping Forums: In New York, Athens and London 

bringing together investors, bankers, financial advisors, listed companies 

CEOs, analysts, and shipping industry participants. 

•    www.MaritimeIndices.com: Capital Link Maritime Indices: Capital Link 

developed and maintains a series of stock market maritime indices which 

track the performance of U.S. listed shipping stocks (CL maritime Index, CL 

Dry Bulk Index, CL Tanker Index, CL Container Index, CL LNG/LPG Index, 

CL Mixed Fleet Index, CL Shipping MLP Index – Bloomberg page: CPLI. The 

Indices are also distributed through the Reuters Newswires and are available 

on Factset. 
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ναυαγοσωστικών παγκοσµίως, βραβεύτηκαν πρόσφατα µε το βραβείο «2016 Capital Link Greek Shipping
Leadership Award». 
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Η ναυτιλία στο προσκήνιο
Oι αδελφοί Τσαβλίρη, Ανδρέας, Γιώργος και Νίκος, ιδιοκτήτες µιας από τις πέντε µεγαλύτερες εταιρείες
ναυαγοσωστικών παγκοσµίως, βραβεύτηκαν πρόσφατα µε το βραβείο «2016 Capital Link Greek Shipping
Leadership Award».

Η βράβευσή τους πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 7ου Ελληνικού Ναυτιλιακού Συνεδρίου το οποίο
διοργάνωσε η Capital Link (ψυχή της διοργάνωσης είναι τα αδέλφια Νίκος και Ολγα Μπορνόζη) στο
ξενοδοχείο Divani Caravel µε θέµα «Ευκαιρίες & Προκλήσεις». Το συγκεκριµένο βραβείο δίνεται κάθε χρόνο
σε µια προσωπικότητα ή εταιρεία για τη συµβολή της στην προώθηση της ναυτιλίας εντός και εκτός
συνόρων. Το «παρών» έδωσαν σηµαντικοί Ελληνες εφοπλιστές καθώς και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών
από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μάγδα Λιβέρη
magdaliveri@yahoo.gr
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Έβδοµο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link και βραβεία για το 2016

Πρωτόγνωρη συµµετοχή

Με επιτυχία και µε συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1100 άτοµα πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani
Caravel της Αθήνας, το έβδοµο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Opportunities &
Challenges».

Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση ναυτιλιακά συνέδρια στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα και
Σαγκάη 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.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και NASDAQ.
Η Capital Link είναι εταιρία συµβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων µε έδρα τη
Νέα Υόρκη και γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο και Όσλο, που µεταξύ άλλων εξειδικεύεται στο χώρο της
ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια
της Ευρώπης και Αµερικής.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στην παγκόσµια
οικονοµία και στο διεθνές εµπόριο. Επίσης εξετάστηκε λεπτοµερώς µια πληθώρα εναλλακτικών τρόπων
χρηµατοδότησης από εισηγµένες, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
ναυτιλίας. Παράλληλα, ειδικοί στον τοµέα της Ναυτιλίας, παρουσίασαν τις κατάλληλες αποτελεσµατικές
στρατηγικές µεθόδους επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων.

Ο πρόεδρος της Capital Link Νικόλαος Μπορνόζης, καλωσόρισε το ακροατήριο στο συνέδριο δηλώνοντας
πως το 7ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link λαµβάνει έδαφος σε µια κρίσιµη εποχή και πως οι
οµιλητές θα αναπτύσσουν θέµατα µείζονος σηµασίας και σηµαντικού ενδιαφέροντος ως προς την 
Ναυτιλία. Ο σκοπός ήταν να απεικονιστεί η παγκόσµια οικονοµία όσο θετικά δύναται.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, υπήρξαν παρουσιάσεις από τους:

Ο Πέτρος Δούκας (φωτό), πρόεδρος – Capital Partners, S.A., και πρώην υφυπουργός Οικονοµικών στην
παρουσίασή του µε τίτλο “Is the Global Economy Really in Such a Mess?” αναφέρθηκε στην οικονοµική κρίση
που διανύουµε. Ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του τις τέσσερεις κύριες αιτίες της
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πρόσφατης υποχώρησης της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας και την οικονοµική κρίση που βιώνει
ο κόσµος. Οι τέσσερεις κύριες αιτίες ονοµαστικά ήταν: 1) οι εισοδηµατικές ανισότητες 2) οι γεωπολιτικές
αναταράξεις που επηρεάζουν την παγκόσµια δραστηριότητα, 3) το υπερ- χρέος σε παγκόσµια κλίµακα και
4) η τάση των νικητήριων, ισχυρών και ανεξάρτητων χωρών και των ανθρώπων να τα διεκδικούν όλα. Ο
κ. Δούκας κατέληξε στο ότι παρόλη την ύπαρξη των προαναφερθέντων προβληµάτων, υπάρχει µια
γενικότερη αισιοδοξία πως θα υπάρξουν λύσεις, όπως άλλωστε συνέβη και στο παρελθόν σε παρόµοιου
είδους καταστάσεις.

Ο  Stuart McAlpine, Partner – Clyde & Co LLP στην οµιλία του: “The Evolving Landscape of Asian Maritime
Finance”, αναφέρθηκε στη συµµετοχή διαφόρων κινεζικών οικονοµικών οργανισµών στην Ναυτιλία.
Ξεκίνησε αναφέροντας το Leasing Market, και τις ευκαιρίες που δίνει η αγορά. 3 από τις 7 κορυφαίες
τράπεζες ήταν Κινέζικες το 2015, µε συνολικό portfolio 50 δις. δολάρια. Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην
Ελλάδα αναφέροντας πως το τέλος του 2015 σηµατοδότησε τη χρονιά της συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας
και µίλησε εκτενέστερα για τη πρόσφατη ανακοίνωση της Cosco περί ελέγχου του λιµανιού του Πειραιά.
Αναφέρθηκε στην διαφοροποίηση µεταξύ bank και lease financing ενώ επεσήµανε πως στην Κίνα υπάρχουν 3
είδη εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Κατέληξε µε τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα καθώς και
τα ρίσκα για τον εκµισθωτή.

Ο Χρήστος Τιµαγένης – Δικηγορική Εταιρεία Τιµαγένη, µίλησε για “» All an Investor Needs to Know About
Greek Shipping Taxation; Myth & Reality” και τόνισε: «Είναι «µύθος» ότι δεν φορολογείται η Ελληνική
Ναυτιλία. Η πραγµατικότητα είναι ότι φορολογείται απλά µε διαφορετικό τρόπο… Μάλιστα, οι φόροι και
στον κλάδο αυτό έχουν αυξηθεί ουσιωδώς τα τελευταία χρόνια, µεταξύ άλλων και λόγω της επέκτασης
του φόρου χωρητικότητας (tonnage tax) στα πλοία ξένης σηµαίας, του συνυποσχετικού περί «οικειοθελούς
παροχής της ναυτιλιακής κοινότητας», αλλά και της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήµατα των φυσικών
προσώπων. Παρά ταύτα οι νοµοθετικές τροποποιήσεις και οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι των τελευταίων
τριών ετών έχουν καταστήσει το φορολογικό τοπίο της ελληνικής ναυτιλίας πιο σαφές και σε βιώσιµα
επίπεδα, επιτρέποντας σε επενδυτές στον εν λόγω κλάδο να γνωρίζουν «που πατούν». Η «Εταιρία του
Νόµου 89» (βλ. άρθρο 25 του Ν.27/1975) δεν παύει να αποτελεί το πιο ελκυστικό «εταιρικό όχηµα» για
εγκατάσταση ενός κέντρου διεθνών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα».

Ο Τάσος Βαµβακίδης, Commercial Manager – Piraeus Container Terminal, µίλησε για “Piraeus as a Global
Logistics Hub» και εξέτασε το γεγονός ότι ο Πειραιάς ως λιµάνι, αποτελεί παγκόσµιο κέντρο µεταφορών και
διοίκησης. Ο Πειραιάς διαθέτει προηγµένο γεωπολιτικό ρόλο, που προσελκύει στρατηγικούς επενδυτές,
λόγω της γεωγραφικής του θέσης, καθώς συνδέει τρεις ηπείρους, την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.
Επιπλέον, το λιµάνι του Πειραιά, µε τη δικαιολογία ότι έχει µια σηµαντική υλικοτεχνική είσοδο, κάνει τη
ναυτιλιακή βιοµηχανία την ταχύτερη στην αγορά. Στο σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων του Πειραιά
υπάρχουν τακτικές υπηρεσίες µε δίκτυο µεγάλων τροφοδοτών, που διανέµουν τα φορτία στα λιµάνια της
Μέσης Ανατολής, της Μαύρης Θάλασσας, της Βόρειας Αφρικής και της Αδριατικής. Νέα δροµολόγια προς
την Ευρώπη είναι ο καλύτερος πρεσβευτής καθιέρωσης του Πειραιά ως διεθνή εφοδιαστικό κόµβο. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι υπήρξε µια τεράστια αύξηση του αριθµού των πλοίων µεταφορών εµπορευµατοκιβωτίων
µεταξύ των ετών 2010-2015.

Ο Κυριάκος Αττικούρης, Senior Manager – Ernst & Young (EY), µίλησε για “Data Analytics and Enterprise
Intelligence in Modern Shipping»και εξήγησε την επιχειρηµατική νοηµοσύνη στη σύγχρονη ναυτιλία. Βασικοί
στόχοι στον τοµέα αυτό ανέφερε πως είναι η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα της κάθε
απόφασης ή / και δράσης. Στη ναυτιλία, το τοπίο των δεδοµένων είναι τόσο εσωτερικό, όσο και
εξωτερικό, προσπαθώντας να ωφελήσουν εταιρείες µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προτάσεις για το
µέλλον θα µπορούσαν να είναι η αγορά “έξυπνων πλοίων” για την ανάδειξη της  διαφάνειας, της
καινοτοµίας, της ασφάλειας και της βιωσιµότητας. Βρίσκοντας το βασικό πρόβληµα της εταιρείας και
αναλύοντας τα δεδοµένα, ο καθένας µπορεί να πράξει βάσει ενός στρατηγικού σχεδίου και να
ενστερνιστεί µια αλλαγή.

Ο Dalibor Gogic, Principle Analyst – IHS Maritime & Trade, στην οµιλία του µε τίτλο: “IHS Reviews Contrasting
2016 Markets: Dry Bulk & Dirty Tanker» αναφέρθηκε στην προηγούµενη άνοδο της παγκόσµια οικονοµίας των
ναυτιλιακών αγορών εξηγώντας τις µελλοντικές τάσεις στην αγορά ξηρού φορτίου και στα δεξαµενόπλοια
και τα προϊόντα αργού πετρελαίου. Η αγορά του ξηρού χύδην φορτίου, λόγω των δυσµενών συνθηκών
εµπορίας και των µεγάλων παραγγελιών, θα αντιµετωπίσει µια επίπονη και αργή ανάκαµψη. Από την άλλη
πλευρά, ο τοµέας του ακατέργαστου πετρελαίου µε δεξαµενόπλοια και τα προϊόντα στις αγορές των
δεξαµενοπλοίων, θα έχουν γενικά ισχυρές αποδόσεις µέχρι το τέλος του 2016 µε υψηλό βαθµό
χρησιµοποίησης των διυλιστηρίων, υψηλότερη ζήτηση για τα προϊόντα και τις χηµικές ουσίες που
βασίζονται σε χαµηλό σενάριο των τιµών του αργού πετρελαίου και του αδιεξόδου µεταξύ του ΟΠΕΚ και
των αµερικανικών παραγωγών.

Η Isabella Schidrich, Senior Managing Director – NASDAQ OMX, στην παρουσίασή της µε τίτλο: “US Capital
Markets–Raising Capital Overview » αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν δηµόσιες εγγραφές στις ΗΠΑ.
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Τα τελευταία 6 χρόνια ήταν τα καλύτερα χρόνια σε δηµόσια εγγραφή, είτε µε βάση τον αριθµό του
κεφαλαίου IPO , ή από την αρχική δηµόσια προσφορά ή δευτερεύουσα. Υπήρχαν 194 δηµόσιες εγγραφές
πέρυσι µε αύξηση περίπου 34 δισεκατοµµύρια δολάρια. Οι διατάξεις των θέσεων εργασίας ήταν το
σλόγκαν αυτής της αυξηµένης δραστηριότητας. Η δραστηριότητα του IPO κατά τα τελευταία 6 χρόνια
γίνεται ανά τοµέα δραστηριότητας και ειδικότερα, κατά τα 3 πρώτα χρόνια η δηµόσια εγγραφή ελέγχτηκε
από τον τεχνολογικό τοµέα, τον τοµέα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και της υγείας. Το προβάδισµα είχε
ξεπεραστεί από τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και την τεχνολογία. Είναι πολύ νωρίς για να
πραγµατοποιηθούν προβλέψεις για το υπόλοιπο του έτους, αλλά η αγορά του ΙΡΟ δεν λειτουργεί
µεµονωµένα, οπότε εξαρτάται από την παγκόσµια οικονοµία. Η αγορά πρέπει να έχει τώρα ποιοτικές
εταιρείες.

Τέλος, ο Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρος – Capital Link, µίλησε για “The Changing Investor Landscape in US
Listed Shipping Companies” και ανέφερε µερικά στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της µετοχικής σύνθεσης
των εισηγµένων ναυτιλιακών εταιριών στα Αµερικανικά Χρηµατιστήρια. «Υπάρχουν 49 ναυτιλιακές
εταιρείες εισηγµένες στα Αµερικανικά Χρηµατιστήρια  µε συνολική χρηµατιστηριακή αξία 20.5 δις.
δολαρίων. Από τα 20.5 δις. δολάρια, τα 13,8 δις τα κατέχουν θεσµικοί και ιδιώτες επενδυτές και τα
υπόλοιπα ιδρυτές, η διοίκηση και οι στρατηγικοί επενδυτές (insiders). Από τα $18.8 δις Δολάρια που
κατέχουν συνολικά οι επενδυτές, 63% ανήκουν στους θεσµικούς επενδυτές  και 37% σε ιδιώτες επενδυτές,
υποδηλώνοντας την αυξανόµενη σηµασία των  ιδιωτών ως µετόχων των ναυτιλιακών εταιρειών. Σήµερα
υπάρχουν 1,200 θεσµικοί επενδυτές οι οποίοι έχουν επενδύσεις στις 49 εισηγµένες Ναυτιλιακές εταιρείες.
Πέραν των 18.8 δις δολαρίων επενδυµένων σε κοινές µετοχές, υπάρχουν επίσης 22 εκδόσεις προνοµιούχων
µετοχών που άντλησαν επιπλέον 1.8 δις δολάρια και 72 εκδόσεις οµολόγων που άντλησαν 19.4 δις».

Τέλος, ο κ. Μπορνόζης ανέφερε ότι µια σύγκριση ανάµεσα στους Ναυτιλιακούς Χρηµατιστηριακούς
Δείκτες της Capital Link και στους δείκτες της ναυλαγοράς δείχνει τον βαθµό στον οποίο η
χρηµατιστηριακή και η ναυτιλιακή αγορά κινούνται µε την ίδια τάση η αποκλίνουν.

CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD 2016

Κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του 7ου Ετήσιου Ναυτιλιακού Συνεδρίου της Capital Link
πραγµατοποιήθηκε η απονοµή του “2016 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” στους Νίκο, Γιώργο
και Ανδρέα Τσαβλίρη της Tsavliris Salvage Group, σε αναγνώριση της σηµαντικής και εκτεταµένης συµβολής
τους στην ναυτιλία και στην Ελλάδα καθώς και για το σύνολο των υπηρεσιών που έχουν προσφέρει τόσο
προσωπικά ως οικογένεια, όσο και µε την εταιρεία τους.

Η απονοµή πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Επίσηµου Γεύµατος στα πλαίσια του 7ου Ετήσιου
Ναυτιλιακού Συνεδρίου της Capital Link’s στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας. Περισσότεροι από 450

http://www.typospeiraiws.gr/12449-2/


Site: http://www.typospeiraiws.gr/
Publication date: 26/02/2016 12:06

Alexa ranking (Greece): 3391
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://www.typospeiraiws.gr/12449-2/

συµµετέχοντες υψηλού επιπέδου παρακολούθησαν το γεύµα αντιπροσωπεύοντας την ελίτ της  ναυτιλίας,
της χρηµατοοικονοµικής και επενδυτικής  κοινότητας, καθώς και των επιχειρήσεων, τόσο από τις
Ηνωµένες Πολιτείες, όσο και από την Ελλάδα και το Λονδίνο.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της
Ελληνικής Ναυτιλίας, των προσωπικοτήτων που µέσα από την καταξιωµένη µακρόχρονη πορεία τους
συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσµιο
επίπεδο.

Το 2015 το βραβείο απενεµήθη στον Λάµπρο Βαρναβίδη, Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of the
Lloyds Register Foundation, Managing Director και Global Head of Shipping RBS 1998 έως 2014. Το 2014 στον
Περικλή Παναγόπουλο ενώ το 2013 στον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο.

 

Ο πρόεδρος της Capital Link Νικόλαος Μπορνόζης, παρουσίασε τον Όµιλο Τσαβλίρη ως µια πολύ
επιτυχηµένη, παραδοσιακή ναυτιλιακή επιχείρηση τρίτης γενιάς. Αναφέρθηκε στον Ιδρυτή και πατέρα των
τριών αδερφών, Αλέξανδρο Γ. Τσαβλίρη και στα επιτεύγµατα του. Συγκεκριµένα ανέφερε: “η κληρονοµιά
του τιµήθηκε, συνεχίστηκε, αναβαθµίστηκε και επεκτάθηκε  από τους τρεις γιους του Νικόλαο, Γιώργο και
Ανδρέα τους οποίους και τιµούµε σήµερα”.

Την απονοµή του βραβείου πραγµατοποίησε ο Νίκυ Παππαδάκης, επίτιµος πρόεδρος, Intercargo και
Πρόεδρος της A.G. Pappadakis &Co., ο οποίος αναφέρθηκε στην συµβολή της οικογένειας Τσαβλίρη στη
ναυτιλιακή βιοµηχανία και τόνισε µεταξύ άλλων: «Ο Όµιλος Τσαβλίρη γιόρτασε πρόσφατα τα 100 έτη από
την γέννηση του ιδρυτή  Αλέξανδρου Γ. Τσαβλίρη,  75 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης ναυτιλιακής
εταιρείας  ΤΣΑΒΛΙΡΗ και 50 χρόνια από την ίδρυση της TSAVLIRIS SALVAGE. Η οικογένεια Τσαβλίρη
δραστηριοποιείται στη ναυτιλία µε ήθος, δεοντολογία, ηθική, τιµή και εξαιρετικά υψηλό επαγγελµατισµό».

Στην οµιλία του, ο Ανδρέας Τσαβλίρης ανέφερε ότι η επιτυχία της επιχείρησης οφείλεται στην υψηλή
ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών που εκτιµώνται από τους πελάτες. «Αυτό το βραβείο µας
ενθαρρύνει να διατηρήσουµε τα ίδια υψηλά πρότυπα και να συνεχίσουµε να βελτιωνόµαστε όπου είναι
εφικτό».

Ο Γεώργιος Τσαβλίρης συγκινηµένος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του υπογράµµισε τη σηµασία της
συνέργειας µεταξύ των τριών αδερφών για την επαγγελµατική τους επιτυχία. Παράλληλα µε την εξύµνηση
του πατέρα τους Αλέξανδρου Γ. Τσαβλίρη, τόνισε µε ιδιαίτερη συγκίνηση και την εξαιρετικά σηµαντική
συµβολή της µητέρας τους Κλαίρης στην επιτυχία των οικογενειακών επιχειρήσεων».

Ο  Νίκος Τσαβλίρης ανέφερε: «Η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στην αδελφική µας σχέση, στο δεσµό
του αίµατος και στην αγάπη που υπάρχει ανάµεσα σε εµάς και στις οικογένειές µας ». Ευχαρίστησε το
προσωπικό του Οµίλου Τσαβλίρη για την πιστή τους υποστήριξή, την Capital Link για τη σηµαντική αυτή
βράβευση και όλους στο εκλεκτό ακροατήριο «για τη µεγάλη τιµή που απένειµε στην οικογένεια Τσαβλίρη
και στον ιδρυτή και πατέρα τους».
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Capital Link:Επιτυχία στο 7ο Ναυτιλιακό Συνέδριο
Με µοναδική επιτυχία και µε συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1100 άτοµα πραγµατοποιήθηκε το έβδοµο
Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα µε θέµα: «Opportunities & Challenges», την Τρίτη, 16
Φεβρουαρίου, 2016 στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας. 

Η Capital Link διοργανώνει σε ετήσια βάση ναυτιλιακά συνέδρια στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα και
Σαγκάη 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.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και NASDAQ.
Η Capital Link είναι εταιρία συµβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων µε έδρα τη
Νέα Υόρκη και γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο και Όσλο, που µεταξύ άλλων εξειδικεύεται στο χώρο της
ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια
της Ευρώπης και Αµερικής.   
  
ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στην παγκόσµια
οικονοµία και στο διεθνές εµπόριο. Επίσης εξετάστηκε λεπτοµερώς µια πληθώρα εναλλακτικών τρόπων
χρηµατοδότησης από εισηγµένες, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
ναυτιλίας. Παράλληλα, ειδικοί στον τοµέα της Ναυτιλίας, παρουσίασαν τις κατάλληλες αποτελεσµατικές
στρατηγικές µεθόδους επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων.

Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης, καλωσόρισε το ακροατήριο στο συνέδριο
δηλώνοντας πως το 7ο Ετήσιο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Capital Link λαµβάνει έδαφος σε µια κρίσιµη εποχή
και πως οι οµιλητές θα αναπτύσσουν θέµατα µείζονος σηµασίας και σηµαντικού ενδιαφέροντος ως προς
την  Ναυτιλία. Ο σκοπός ήταν να απεικονιστεί η παγκόσµια οικονοµία όσο θετικά δύναται.

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

Ο κ. Πέτρος Δούκας, Πρόεδρος - Capital Partners, S.A., και Πρώην Υφυπουργός Οικονοµικών στην
παρουσίασή του µε τίτλο “Is the Global Economy Really in Such a Mess?” αναφέρθηκε στην οικονοµική κρίση
που διανύουµε. Ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του τις τέσσερεις κύριες αιτίες της
πρόσφατης υποχώρησης της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας και την οικονοµική κρίση που βιώνει
ο κόσµος. Οι τέσσερεις κύριες αιτίες ονοµαστικά ήταν: 1) οι εισοδηµατικές ανισότητες 2) οι γεωπολιτικές
αναταράξεις που επηρεάζουν την παγκόσµια δραστηριότητα, 3) το υπερ- χρέος σε παγκόσµια κλίµακα και
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4) η τάση των νικητήριων, ισχυρών και ανεξάρτητων χωρών και των ανθρώπων να τα διεκδικούν όλα. Ο
κ. Δούκας κατέληξε στο ότι παρόλη την ύπαρξη των προαναφερθέντων προβληµάτων, υπάρχει µια
γενικότερη αισιοδοξία πως θα υπάρξουν λύσεις, όπως άλλωστε συνέβη και στο παρελθόν σε παρόµοιου
είδους καταστάσεις.  Audio Webcast

Ο κ. Stuart McAlpine, Partner - Clyde & Co LLP στην οµιλία του: “The Evolving Landscape of Asian Maritime
Finance” 
Αναφέρθηκε στη συµµετοχή διαφόρων κινεζικών οικονοµικών οργανισµών στην Ναυτιλία. Ξεκίνησε
αναφέροντας το Leasing Market, και τις ευκαιρίες που δίνει η αγορά. 3 από τις 7 κορυφαίες τράπεζες ήταν
Κινέζικες το 2015, µε συνολικό portfolio 50 δις. δολάρια. Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην Ελλάδα
αναφέροντας πως το τέλος του 2015 σηµατοδότησε τη χρονιά της συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας και
µίλησε εκτενέστερα για τη πρόσφατη ανακοίνωση της Cosco περί ελέγχου του λιµανιού του Πειραιά.
Αναφέρθηκε στην διαφοροποίηση µεταξύ bank και lease financing ενώ επεσήµανε πως στην Κίνα υπάρχουν 3
είδη εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Κατέληξε µε τα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα καθώς και
τα ρίσκα για τον εκµισθωτή.  Audio Webcast

Ο κ. Χρήστος Τιµαγένης – Δικηγορική Εταιρεία  Τιµαγένη, µίλησε για “" All an Investor Needs to Know
About Greek Shipping Taxation; Myth & Reality” και τόνισε: «Είναι «µύθος» ότι δεν φορολογείται η Ελληνική
Ναυτιλία. Η πραγµατικότητα είναι ότι φορολογείται απλά µε διαφορετικό τρόπο… Μάλιστα, οι φόροι και
στον κλάδο αυτό έχουν αυξηθεί ουσιωδώς τα τελευταία χρόνια, µεταξύ άλλων και λόγω της επέκτασης
του φόρου χωρητικότητας (tonnage tax) στα πλοία ξένης σηµαίας, του συνυποσχετικού περί «οικειοθελούς
παροχής της ναυτιλιακής κοινότητας», αλλά και της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήµατα των φυσικών
προσώπων. Παρά ταύτα οι νοµοθετικές τροποποιήσεις και οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι των τελευταίων
τριών ετών έχουν καταστήσει το φορολογικό τοπίο της ελληνικής ναυτιλίας πιο σαφές και σε βιώσιµα
επίπεδα, επιτρέποντας σε επενδυτές στον εν λόγω κλάδο να γνωρίζουν «που πατούν». Η «Εταιρία του
Νόµου 89» (βλ. άρθρο 25 του Ν.27/1975) δεν παύει να αποτελεί το πιο ελκυστικό «εταιρικό όχηµα» για
εγκατάσταση ενός κέντρου διεθνών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα».  Audio Webcast

Ο κ. Τάσος Βαµβακίδης, Commercial Manager - Piraeus Container Terminal, µίλησε για “Piraeus as a
Global Logistics Hub" και εξέτασε το γεγονός ότι ο Πειραιάς ως λιµάνι, αποτελεί παγκόσµιο κέντρο
µεταφορών και διοίκησης. Ο Πειραιάς διαθέτει προηγµένο γεωπολιτικό ρόλο, που προσελκύει
στρατηγικούς επενδυτές, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, καθώς συνδέει τρεις ηπείρους, την Ευρώπη,
την Αφρική και την Ασία. Επιπλέον, το λιµάνι του Πειραιά, µε τη δικαιολογία ότι έχει µια σηµαντική
υλικοτεχνική είσοδο, κάνει τη ναυτιλιακή βιοµηχανία την ταχύτερη στην αγορά. Στο σταθµό
εµπορευµατοκιβωτίων του Πειραιά υπάρχουν τακτικές υπηρεσίες µε δίκτυο µεγάλων τροφοδοτών, που
διανέµουν τα φορτία στα λιµάνια της Μέσης Ανατολής, της Μαύρης Θάλασσας, της Βόρειας Αφρικής και
της Αδριατικής. Νέα δροµολόγια προς την Ευρώπη είναι ο καλύτερος πρεσβευτής καθιέρωσης του Πειραιά
ως διεθνή εφοδιαστικό κόµβο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπήρξε µια τεράστια αύξηση του αριθµού των
πλοίων µεταφορών εµπορευµατοκιβωτίων µεταξύ των ετών 2010-2015.
  

Ο κ. Kyriakos Attikouris, Senior Manager - Ernst & Young (EY), µίλησε για “Data Analytics and Enterprise
Intelligence in Modern Shipping"και εξήγησε την επιχειρηµατική νοηµοσύνη στη σύγχρονη ναυτιλία. Βασικοί
στόχοι στον τοµέα αυτό ανέφερε πως είναι η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα της κάθε
απόφασης ή / και δράσης. Στη ναυτιλία, το τοπίο των δεδοµένων είναι τόσο εσωτερικό, όσο και
εξωτερικό, προσπαθώντας να ωφελήσουν εταιρείες µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προτάσεις για το
µέλλον θα µπορούσαν να είναι η αγορά “έξυπνων πλοίων” για την ανάδειξη της  διαφάνειας, της
καινοτοµίας, της ασφάλειας και της βιωσιµότητας. Βρίσκοντας το βασικό πρόβληµα της εταιρείας και
αναλύοντας τα δεδοµένα, ο καθένας µπορεί να πράξει βάσει ενός στρατηγικού σχεδίου και να
ενστερνιστεί µια αλλαγή.
 

Ο κ. Dalibor Gogic, Principle Analyst - IHS Maritime & Trade, στην οµιλία του µε τίτλο: “IHS Reviews
Contrasting 2016 Markets: Dry Bulk & Dirty Tanker" αναφέρθηκε στην προηγούµενη άνοδο της παγκόσµια
οικονοµίας των ναυτιλιακών αγορών εξηγώντας τις µελλοντικές τάσεις στην αγορά ξηρού φορτίου και
στα δεξαµενόπλοια και τα προϊόντα αργού πετρελαίου. Η αγορά του ξηρού χύδην φορτίου, λόγω των
δυσµενών συνθηκών εµπορίας και των µεγάλων παραγγελιών, θα αντιµετωπίσει µια επίπονη και αργή
ανάκαµψη. Από την άλλη πλευρά, ο τοµέας του ακατέργαστου πετρελαίου µε δεξαµενόπλοια και τα
προϊόντα στις αγορές των δεξαµενοπλοίων, θα έχουν γενικά ισχυρές αποδόσεις µέχρι το τέλος του 2016 µε
υψηλό βαθµό χρησιµοποίησης των διυλιστηρίων, υψηλότερη ζήτηση για τα προϊόντα και τις χηµικές ουσίες
που βασίζονται σε χαµηλό σενάριο των τιµών του αργού πετρελαίου και του αδιεξόδου µεταξύ του ΟΠΕΚ
και των αµερικανικών παραγωγών.
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Η κα  Isabella Schidrich, Senior Managing Director - NASDAQ OMX, στην παρουσίασή της µε τίτλο: “US
Capital Markets–Raising Capital Overview " αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν δηµόσιες εγγραφές
στις ΗΠΑ. Τα τελευταία 6 χρόνια ήταν τα καλύτερα χρόνια σε δηµόσια εγγραφή, είτε µε βάση τον αριθµό
του κεφαλαίου IPO , ή από την αρχική δηµόσια προσφορά ή δευτερεύουσα. Υπήρχαν 194 δηµόσιες
εγγραφές πέρυσι µε αύξηση περίπου 34 δισεκατοµµύρια δολάρια. Οι διατάξεις των θέσεων εργασίας ήταν
το σλόγκαν αυτής της αυξηµένης δραστηριότητας. Η δραστηριότητα του IPO κατά τα τελευταία 6 χρόνια
γίνεται ανά τοµέα δραστηριότητας και ειδικότερα, κατά τα 3 πρώτα χρόνια η δηµόσια εγγραφή ελέγχτηκε
από τον τεχνολογικό τοµέα, τον τοµέα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και της υγείας. Το προβάδισµα είχε
ξεπεραστεί από τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και την τεχνολογία. Είναι πολύ νωρίς για να
πραγµατοποιηθούν προβλέψεις για το υπόλοιπο του έτους, αλλά η αγορά του ΙΡΟ δεν λειτουργεί
µεµονωµένα, οπότε εξαρτάται από την παγκόσµια οικονοµία. Η αγορά πρέπει να έχει τώρα ποιοτικές
εταιρείες.
 
Τέλος, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος - Capital Link, µίλησε για “The Changing Investor Landscape
in US Listed Shipping Companies” και ανέφερε µερικά στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της µετοχικής
σύνθεσης των εισηγµένων ναυτιλιακών εταιριών στα Αµερικανικά Χρηµατιστήρια. «Υπάρχουν 49
ναυτιλιακές εταιρείες εισηγµένες στα Αµερικανικά Χρηµατιστήρια  µε συνολική χρηµατιστηριακή αξία 20.5
δις. δολαρίων. Από τα 20.5 δις. δολάρια, τα 13,8 δις τα κατέχουν θεσµικοί και ιδιώτες επενδυτές και τα
υπόλοιπα ιδρυτές, η διοίκηση και οι στρατηγικοί επενδυτές (insiders). Από τα $18.8 δις Δολάρια που
κατέχουν συνολικά οι επενδυτές, 63% ανήκουν στους θεσµικούς επενδυτές  και 37% σε ιδιώτες επενδυτές,
υποδηλώνοντας την αυξανόµενη σηµασία των  ιδιωτών ως µετόχων των ναυτιλιακών εταιρειών. Σήµερα
υπάρχουν 1,200 θεσµικοί επενδυτές οι οποίοι έχουν επενδύσεις στις 49 εισηγµένες Ναυτιλιακές εταιρείες.
Πέραν των 18.8 δις δολαρίων επενδυµένων σε κοινές µετοχές, υπάρχουν επίσης 22 εκδόσεις προνοµιούχων
µετοχών που άντλησαν επιπλέον 1.8 δις δολάρια και 72 εκδόσεις οµολόγων που άντλησαν 19.4 δις». Τέλος,
ο κ. Μπορνόζης ανέφερε ότι µια σύγκριση ανάµεσα στους Ναυτιλιακούς Χρηµατιστηριακούς Δείκτες της
Capital Link και στους δείκτες της ναυλαγοράς δείχνει τον βαθµό στον οποίο η χρηµατιστηριακή και η
ναυτιλιακή αγορά κινούνται µε την ίδια τάση η αποκλίνουν.
 

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
Υπήρχαν διάφορα panels συζητήσεων, ως ακολούθως:

Bank Finance & Shipping  
Συντονιστής: 
κ. Jasel Chauhan, Partner - Holman Fenwick Willan International LLP
Συνοµιλητές:   
κ. Michael Parker, Global Industry Head for Shipping – Citi
κ. Richard Jansen, Managing Director, Global Co-Head of Transportation - Deutsche Bank
κα. Henriette Brent-Petersen, Managing Director, Head of Shipping & Offshore Research – DVB Bank
Δρ. Carsten Wiebers, Senior Director - Kfw Ipex-Bank

Ο κ. Jasel Chauhan, Partner της Holman Fenwick Willan International LLP, παρουσίασε το θέµα µέσω της
ερώτησης: «πώς οι τραπεζίτες αξιολογούν το περασµένο έτος και τί περιµένουν κατά το έτος 2016 µε τις
µειωµένες τιµές πετρελαίου και την ελάχιστη αισιοδοξία που επικρατεί. Υπάρχουν καλά νέα?»
Ο κ. Michael Parker, Global Industry Head for Shipping της Citi εν συντοµία ανέφερε πως το 2015 ήταν µια
δύσκολη χρονιά και το 2016 αναµένεται να είναι πιο δύσκολο εξαιτίας της πιέσεως στην Αγορά σε
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συνδυασµό µε την πτώση στην Off-Shore και στην αγορά του ξηρού χύδην φορτίου. Παρ’ όλα αυτά, ήταν
αισιόδοξος πως η Ναυτιλία θα επιβιώσει στις δύσκολες αυτές εποχές και ότι το 2016 θα είναι δραστήριο
εάν οι πελάτες συσσωρεύσουν κεφάλαιο και κινηθούν στρατηγικά. 
Ο κ. Richard Jansen, Managing Director, Global Co-Head of Transportation της Deutsche Bank ανέφερε πως οι
πρώτες 6 εβδοµάδες του 2016 ήταν αρκετά απαιτητικές. Για την Ναυτιλία, το 2015 ήταν µια καλή χρονιά,
αλλά το 2016 προβλέπεται η “τέλεια καταιγίδα”. Εποµένως, ένα βήµα την φορά απαιτείται από τις
τράπεζες, οι οποίες οφείλουν να είναι έτοιµες για να βοηθήσουν τους πελάτες τους. 
Η κα. Henriette Brent-Petersen, Managing Director, Head of Shipping & Offshore Research της DVB
Bank,προσέθεσε πως την τωρινή στιγµή υπάρχει πλεόνασµα σε προσφορά στην αγορά. Το 2016 και εν
συνεχεία, ενδιαφέρον θα δοθεί στις αλλαγές της Αγοράς στην ζήτηση στους υπο-τοµείς της Ναυτιλίας.
Πιστεύει πως µέχρι το τέλος της χρονιάς που διανύουµε θα υπάρξουν ευκαιρίες, εφ’ όσον απορροφηθεί ή
µειωθεί η προσφορά. 
Ο Dr. Carsten Wiebers, Senior Director της kfw Ipex-Bank ανέφερε πως οι τράπεζες πρέπει να είναι
επιφυλακτικές ως προς το πού δίνουν χρήµατα. Το 2016 προβλέπεται να είναι η χειρότερη χρονιά από την
δεκαετία των ’80 και σκληρές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν από τις τράπεζες.

Acquisition of Non-Performing Shipping Loans 
Συντονιστής: 
Δρ. Γιώργος Παναγόπουλος, Partner - Reed Smith
Συνοµιλητές:   
κ. Michail Zekyrgias, Managing Director Global Credit & Special Situations Group - Bank of America Merrill Lynch
κ. Martin Hugger, Managing Director - Oceanbulk Maritime Deutschland GmbH
κ. Mehmet Ozgur Saydam, Managing Director - RB Capital 
κ. Samy David, Managing Partner - Grifon Capital Advisors

Οι συµµετέχοντες αναφέρθηκαν στη σύγχυση και αναστάτωση που επικρατεί σε διάφορους κλάδους της
ναυτιλίας και ιδιαιτέρως στους τοµείς ξηρού χύδην φορτίου, container και off-shore.  Εκτιµάται ότι η µεγάλη
δραστηριότητα στο χώρο της αγοράς και πώλησης των µη εξυπηρετούµενων και προβληµατικών δανείων
θα συνεχιστεί.  Αυτό θα συµβεί για δύο κυρίους λόγους:  Πρώτον, διότι η ναυτιλιακή αγορά αναµένεται να
παραµείνει πεσµένη (ιδιαιτέρως στους τοµείς ξηρού χύδην, container και off-shore) και δεύτερον, επειδή
πολλές τράπεζες παραδοσιακά ενεργές στο χώρο της ναυτιλίας συνεχίζουν να εκποιούν τα δανειακά τους
χαρτοφυλάκια.

Restructuring as a Business & Investment Opportunity
Συντονιστής: 
κ. Lawrence Rutkowski, Partner - Seward & Kissel LLP
Συνοµιλητές:  
κ. Evan Cohen, Principal, DC Maritime Partners
Δρ. Gunnar Gerig, Restructuring & Transaction Advisory Services, Executive Director, Ernst & Young (EY)
κ. Jan Erik Gross, Managing Director, Restructuring Unit – Special Loans – HSH Nordbank AG
κ. Axel Siepman, Managing Director – NAVES Corporate Finance

Οι συµµετέχοντες στο πάνελ αναφέρθηκαν στις τάσεις της αγοράς στον τοµέα του ξηρού φορτίου και
γενικά πιστεύεται από όλους τους οµιλητές ότι η ναυτιλία ως βιοµηχανία πεθαίνει αργά και το ξηρό χύδην
πρόκειται να επιδεινωθεί από καιρό σε καιρό.
Σήµερα, η αγορά αποκαλείται γενικά ως τέλεια καταιγίδα από πολλούς επενδυτές. Οµιλητές όλων των
τµηµάτων στο συνέδριο συζήτησαν για µια βαθιά επερχόµενη κρίση, στην οποία πληθώρα ευκαιριών
έρχονται µαζί, σαν ένα ουράνιο τόξο µετά από µια καταιγίδα. Αυτή η παροµοίωση θα µπορούσε να είναι
µια καλή αφορµή για όσους διαθέτουν γερό στοµάχι να εκµεταλλευτούν την κατάσταση. Η βαθιά κρίση
που έρχεται µε το έτος του 2016 δείχνει έλλειψη ρευστότητας, καθώς οι τράπεζες θα επεξεργάζονται
πλέον τα δάνεια. Είναι καιρός για τους επενδυτές να αδράξουν την ευκαιρία και να ασχοληθούν µε τις
ταµειακές ροές, όπως το δανεισµό σε σειρά εταιρειών ή ακόµη και αν αυτό σηµαίνει να αγοράζουν  µόνο
ένα πλοίο.
Οι οµιλητές επίσης συζήτησαν το ρόλο τους στην επιχείρηση και ποιο µονοπάτι να ακολουθήσουν, είτε την
αναδιάρθρωση,  είτε τη µεταφόρτωση στις πιστώσεις. Ο κ. Jan Eric Gross ανέφερε ότι οι επενδυτές θα
πρέπει να σκεφτούν συγκεκριµένα σχέδια και είναι υποχρεωµένοι να επιλέξουν την καλύτερη λύση
συναλλαγής στην καλύτερη τους απόδοση και να συµµετέχουν στις µελλοντικές ανακάµψεις στην παρούσα
αγορά. Για παράδειγµα ο ίδιος θα πουλούσε 5 έως 10 πλοία, ώστε να µειωθούν οι τιµές της αγοράς.
Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι οι εθνικές τράπεζες δεν είναι ακόµη αξιόπιστες και οι επενδυτές
πρέπει να έχουν ένα επιχειρηµατικό σχέδιο, ένα σχέδιο για τις ανάγκες των πελατών, µε σκοπό τη
παραµονή τους στην κορυφή της αγοράς. Η παραίτηση σε κάθε δυσκολία δεν αποτελεί λύση. Οι µικρές
εταιρείες δεν θα περάσουν την καλύτερη τους οικονοµική περίοδο. Θα πρέπει να λάβουν κάποιου είδους
έκπτωση από τους τραπεζίτες, να αντιµετωπίσουν την πραγµατικότητα της κατάστασης και να
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προσπαθήσουν να επιβιώσουν στη ναυτιλία. Ο τοµέας των ξηρών χύδην φορτίων πεθαίνει τα τελευταία
περίπου δύο χρόνια και όλοι οι επενδυτές προετοιµάζονται για το Big Bang της ανάκτησης ώστε να
βρεθούν και πάλι στην κορυφή της ναυτιλιακής αγοράς. Υπάρχει µια πιθανότητα το ξηρό φορτίο να
ανακάµψει από το 2018, κι αυτός είναι ένας λόγος που πολλοί θα ζητήσουν βοήθεια από τις τράπεζες. Οι
τράπεζες θα παρέχουν µεγάλα ποσά µετρητών σε επιχειρήσεις µέχρι το τέλος του 2017, λόγω της
ιδιαίτερης κατάστασης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλά από τα µέλη της επιτροπής συµφώνησαν στο
γεγονός ότι θα είναι καλή η επιλογή τοποθέτησης των πλοίων σε διαθεσιµότητα, κάτι το οποίο θα
µπορούσε να έλξει τους διαχειριστές. Οι τραπεζίτες δεν θα έχουν µια προτίµηση σε µεµονωµένα άτοµα,
αλλά σε επιχειρήσεις για δάνεια.

Market Trends in the Dry Bulk Sector  Audio Webcast
(A panel discussion among traders and charterers of dry bulk commodities)
Συντονιστής: 
κ. Peter Malpas, Senior Analyst – Braemar ACM Shipbroking
Συνοµιλητές:
κ. Giovanni Ravano, Managing Director, Shipping and Logistic Division, Bunge Group
κ. Seb Landerretche, Global Head - Ocean Freight - Louis Dreyfus Commodities Suisse S.A.
κ. John Michael Radziwill, CEO - C Transport Maritime

Το πάνελ εξέτασε τη µεγάλη µείωση και τις προβληµατικές περιοχές που αντιµετωπίζει ο τοµέας ξηρού
φορτίου. Οι συµµετέχοντες επεσήµαναν ότι υπάρχει µια ελπίδα για µικρή αύξηση της τάξης του 2% κατά
το τρέχον έτος. Το 2015 έχει γίνει το έτος µε τη δεύτερη χαµηλότερη τιµή στην αγορά της ναυτιλίας µετά
το 1986. Μετά τις προβληµατικές οικονοµίες της Κίνας, δεν υπάρχουν µεγάλες λύσεις για το 2016, µε βάση
την προσφορά, καθώς και η ζήτηση εξακολουθεί να είναι σε χαµηλό επίπεδο. Τα επόµενα 7 χρόνια, όσον
αφορά τον συγκεκριµένο τοµέα πρόκειται να είναι επίπεδα, καθώς διασχίζουµε µια ξηρή περίοδο στην
αγορά που δεν θα αλλάξει εν µία νυκτί. Η Ινδία αναφέρθηκε ως χώρα µε πολλές προοπτικές και προκείµενη
αύξηση της παραγωγής κατά 15%, η οποία θα φέρει την ισορροπία στην αγορά. Κάτι που πρότειναν οι
οµιλητές επίσης είναι να προτιµηθεί η διάλυση σκαφών, αντί της αγοράς νέων.

Are Capital Markets Open to Shipping?
What Does It Take to Raise Capital Today  
Συντονιστής: 
κ. Steven Hollander, Partner – Watson Farley Williams
Συνοµιλητές: 
κα. Christa Volpicelli, Managing Director – Citi
κ. Karl Fredrik Staubo, Director and Head of Shipping – Clarksons Platou Securities
κ. Todd Wilson, Senior VP Maritime - Jefferies LLC
κ. Wiley Griffiths, Managing Director, Global Transportation - Morgan Stanley
κ. Eric Schless, Managing Director - Wells Fargo Securities

Τα κύρια σηµεία που συζητήθηκαν σε αυτό το πάνελ, ήταν ότι η αγορά κεφαλαίων για κάθε τοµέα, είναι
πολύ προκλητική. Δεν υπάρχει κεφαλαιαγορά στις ΗΠΑ από το περασµένο καλοκαίρι και οι επενδυτές
επικεντρώνονται σε ισορροπηµένες κινήσεις. Επιπλέον, οι επενδυτές είναι επίσης επικεντρωµένοι στην
καθαρή θέση της εταιρείας. Επίσης, αναφέρθηκαν δύο τρόποι ούτως ώστε να πραγµατοποιηθεί η
απόκτηση των χρηµάτων. Η πρώτη είναι η θέση της δύναµης και η δεύτερη είναι η θέση αδυναµίας. Τέλος,
οι ιδιοκτήτες πρέπει να δουν τι είναι καλύτερο για την επιχείρησή τους.

Private Equity, Joint Ventures & Alternative Financing   Audio Webcast
(The Role of Private Equity in Shipping Today; Mapping the Right Entry & Exit Strategies)
Συντονιστής: 
κ. Dimitri Sofianopoulos, Partner and Head of Greece - Norton Rose Fulbright
Συνοµιλητές: 
κ. Costas Karagiannis, Operating Partner - Apollo Management
κ. Nino Mowickel, Managing Director, Breakwater Capital
κ. Paulo Almeida, Portfolio Manager - Tufton Oceanic
κ. Andrew Garcia, President - Brentwood Shipping and Trading

Ξεκινώντας οι συµµετέχοντες στο πάνελ συζήτησαν για τα βασικά θέµατα που απασχολούν τους
επενδυτές. Τα θεµελιώδη µεγέθη δεν είναι τόσο  αρνητικά, αλλά το αρνητικό κλίµα δηµιουργεί
απαισιοδοξία. Εάν οι επενδυτές συµπεριλάβουν στην ανάλυσή τους σενάρια ανόδου ή πτώσης της αγοράς,
τότε είναι δυνατόν να κλειστούν τα κατάλληλα  deals. Σήµερα δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για deals,
και κάθε ένα από αυτά έχει τις δικές του προκλήσεις. Τα περισσότερα σχήµατα βασίζονται στη ροη
κεφαλαίων (cash flow) και οι εφοπλιστές προσπαθούν να βρουν επενδυτές µε µακρόχρονο ορίζοντα. Όταν
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φτάνει η στιγµή της αποεπένδυσης, της εξόδου, τότε χρειάζεται στενή συνεννόηση και συνεργασία
µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων µερών. Σε περιόδους που η αγορά είναι δύσκολη, χρειάζεται ιδιαίτερη
υποµονή. Αυτή τη στιγµή συζητούνται πολλά deals, αλλά λίγα είναι αυτά που πραγµατοποιούνται.  Οι
επενδυτές private equity επιθυµούν να συνεργαστούν µε άτοµα/εταιρίες που συµµερίζονται το επενδυτικό
ρίσκο συµµετέχοντας στα ίδια κεφάλαια. Προσπαθούν επίσης να κατανείµουν το επενδυτικό ρίσκο σε
µεγαλύτερο αριθµό επενδυτών. Τέλος, επιδιώκουν να επενδύσουν σε πλοία που θα τους επιτρέψουν να
µεγιστοποιήσουν την επενδυτική τους απόδοση.

Analyst Panel
Συντονιστής: 
κ. John Gaffney, Partner - Gibson, Dunn & Crutcher LLP
Συνοµιλητές: 
κ. Robert J. Perri, CFA, Director Research, Axia Capital Markets 
κ. Herman Hildan, Shipping Analyst - Clarksons Platou
κ. Ben Nolan, Director - Maritime Research, Stifel

Οι συµµετέχοντες στο τελευταίο πάνελ του φετινού Συνεδρίου ανέφεραν ότι µετά από αξιολογήσεις, η
αγορά δεξαµενοπλοίων θα ανακάµψει, και ότι αποτελεί θεµελιώδη πρόκληση αυτό για τους επενδυτές.
Καθένας που ενδιαφέρεται για επένδυση στη ναυτιλία, είναι βραχυπρόθεσµος επενδυτής. Επιπλέον, οι
ναυτιλιακές επιχειρήσεις συνεχίζουν να παραγγέλνουν µεγαλύτερα πλοία, τα οποία, πρέπει να σηµειωθεί,
συµβάλλουν στη µαζική υπερπροσφορά. Τα LPG θεωρούνται ως ενδιαφέροντα και ανταγωνιστικά διότι η
ανάπτυξη στις ΗΠΑ άρχισε να επιβραδύνεται. Από την άλλη πλευρά, το κόστος παραγωγής των LNG είναι
πολύ υψηλό και υπάρχουν πάρα πολλοί µεσάζοντες. Τέλος, οι πλοιοκτήτες σήµερα αγοράζουν
δεξαµενόπλοια από την αγορά δεύτερης διαλογής.

Βράβευση Τσαβλίρη

Την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου, 2016, κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του 7ου Ετήσιου Ναυτιλιακού
Συνεδρίου της Capital Link πραγµατοποιήθηκε η απονοµή του “2016 Capital Link Greek Shipping Leadership
Award” στους κκ. Νίκο, Γιώργο & Ανδρέα Τσαβλίρη της Tsavliris Salvage Group, σε αναγνώριση της
σηµαντικής και εκτεταµένης συµβολής τους στην ναυτιλία και στην Ελλάδα καθώς και για το σύνολο των
υπηρεσιών που έχουν προσφέρει τόσο προσωπικά ως οικογένεια, όσο και µε την εταιρεία τους.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της
Ελληνικής Ναυτιλίας, των προσωπικοτήτων που µέσα από την καταξιωµένη µακρόχρονη πορεία τους
συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσµιο
επίπεδο.

Το 2015 το βραβείο απενεµήθη στον κ. Λάµπρο Βαρναβίδη, Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of
the Lloyds Register Foundation, Managing Director και Global Head of Shipping RBS 1998 έως 2014. Το 2014 στον
κ. Περικλή Παναγόπουλο ενώ το 2013 στον Καπετάν Παναγιώτη Τσάκο.

Η απονοµή πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Επίσηµου Γεύµατος στα πλαίσια του 7ου Ετήσιου
Ναυτιλιακού Συνεδρίου της Capital Link’s στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας. Περισσότεροι από 450
συµµετέχοντες υψηλού επιπέδου παρακολούθησαν το γεύµα αντιπροσωπεύοντας την ελίτ της  ναυτιλίας,
της χρηµατοοικονοµικής και επενδυτικής  κοινότητας, καθώς και των επιχειρήσεων, τόσο από τις
Ηνωµένες Πολιτείες, όσο και από την Ελλάδα και το Λονδίνο. 

Ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης, παρουσίασε τον Όµιλο Τσαβλίρη ως µια πολύ
επιτυχηµένη, παραδοσιακή ναυτιλιακή επιχείρηση τρίτης γενιάς. Αναφέρθηκε στον Ιδρυτή και πατέρα των
τριών αδερφών, Αλέξανδρο Γ. Τσαβλίρη και στα επιτεύγµατα του. Συγκεκριµένα ανέφερε: “η κληρονοµιά
του τιµήθηκε, συνεχίστηκε, αναβαθµίστηκε και επεκτάθηκε  από τους τρεις γιους του Νικόλαο, Γιώργο και
Ανδρέα τους οποίους και τιµούµε σήµερα”.

Την απονοµή του βραβείου πραγµατοποίησε ο κ. Νίκυ Παππαδάκης, Επίτιµος Πρόεδρος,
Intercargo και Πρόεδρος της A.G. Pappadakis &Co., ο οποίος αναφέρθηκε στην συµβολή της οικογένειας
Τσαβλίρη στη ναυτιλιακή βιοµηχανία και τόνισε µεταξύ άλλων: «Ο Όµιλος Τσαβλίρη γιόρτασε πρόσφατα
τα 100 έτη από την γέννηση του ιδρυτή  Αλέξανδρου Γ. Τσαβλίρη,  75 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης
ναυτιλιακής εταιρείας  ΤΣΑΒΛΙΡΗ και 50 χρόνια από την ίδρυση της TSAVLIRIS SALVAGE. Η οικογένεια
Τσαβλίρη δραστηριοποιείται στη ναυτιλία µε ήθος, δεοντολογία, ηθική, τιµή και εξαιρετικά υψηλό
επαγγελµατισµό».

Στην οµιλία του, ο κ. Ανδρέας Τσαβλίρης ανέφερε ότι η επιτυχία της επιχείρησης οφείλεται στην υψηλή
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ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών που εκτιµώνται από τους πελάτες. «Αυτό το βραβείο µας
ενθαρρύνει να διατηρήσουµε τα ίδια υψηλά πρότυπα και να συνεχίσουµε να βελτιωνόµαστε όπου είναι
εφικτό».

Ο κ. Γεώργιος Τσαβλίρης συγκινηµένος κατά τη διάρκεια της οµιλίας του υπογράµµισε τη σηµασία της
συνέργειας µεταξύ των τριών αδερφών για την επαγγελµατική τους επιτυχία. Παράλληλα µε την εξύµνηση
του πατέρα τους Αλέξανδρου Γ. Τσαβλίρη, τόνισε µε ιδιαίτερη συγκίνηση και την εξαιρετικά σηµαντική
συµβολή της µητέρας τους Κλαίρης στην επιτυχία των οικογενειακών επιχειρήσεων».  

Ο κ. Νίκος Τσαβλίρης ανέφερε: «Η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στην αδελφική µας σχέση, στο
δεσµό του αίµατος και στην αγάπη που υπάρχει ανάµεσα σε εµάς και στις οικογένειές µας ». Ευχαρίστησε
το προσωπικό του Οµίλου Τσαβλίρη για την πιστή τους υποστήριξή, την Capital Link για τη σηµαντική αυτή
βράβευση και όλους στο εκλεκτό ακροατήριο «για τη µεγάλη τιµή που απένειµε στην οικογένεια Τσαβλίρη
και στον ιδρυτή και πατέρα τους».
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Πέτρος Δούκας: Είναι πράγµατι η παγκόσµια οικονοµία σε τόσο κακή
κατάσταση;

Βρισκόµαστε στο µέσο µιας Διεθνούς Οικονοµικής Κρίσης! Μιας Κρίσης που εδώ και κάποιους µήνες
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη!

Αν δεν αντιληφθούµε τι συµβαίνει, αν δεν κατανοήσουµε τη «φύση και την ουσία» του προβλήµατος, ΔΕΝ
θα µπορέσουµε να βρούµε λύσεις και διεξόδους!

Θα αναφερθώ σήµερα όχι στα γενικά αίτια των αιτίων, αλλά στους 4 βασικούς παράγοντες που
επηρεάζουν και καθορίζουν αυτές τις Παγκόσµιες Οικονοµικές Εξελίξεις:

1. Οι τεράστιες διαφορές στον πλούτο µεταξύ των πολύ φτωχών και των πολύ πλουσίων και η σµίκρυνση
της µεσαίας τάξης!

I. Το πλουσιότερο 1% κατέχει περίπου 40-45% του παγκόσµιου πλούτου!

II. Οι 62 πλουσιότεροι δισεκατοµµυριούχοι έχουν ΣΥΝΟΛΙΚΑ µεγαλύτερη περιουσία από το φτωχότερο 50%
των κατοίκων του πλανήτη µας = περίπου 3,3 δισεκ. άνθρωποι!

Αλλά και ανάµεσα στους πολύ πλούσιους, παρατηρούµε µιά συνεχή «υπερσυγκέντρωση» πλούτου και
κεφαλαίου φαινόµενο που υπήρχε από τα αρχαία χρόνια και κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν ο Λυκούργος
(830 π.Χ.), ο Σόλων (594-593 π. Χ.), και ο Άγις Β´! Βλ. σχετικές περιγραφές στον Αριστοτέλη, τον Πλούταρχο
και πολύ αργότερα στον Μαρξ!

Ας δούµε πως εξελίχθηκε αυτή η υπερσυγκέντρωση πλούτου, µόνο τα τελευταία 5 χρόνια·

2010 – οι 388 οι πιο πλούσιοι
2011 – 177
2012 – 159
2013 – 92
2014 – 80
2015 – 62

Αυτές οι διαφορές προκαλούν ένα αίσθηµα:

•ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ, 
•ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗΣ, 
•ΓΚΡΙΝΙΑΣ, 
•ΟΡΓΗΣ, 
•ΦΘΟΝΟΥ, και 
•ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

στους «πολλούς» (µε την Αριστοτελική έννοια του όρου).

Αυτά τα συναισθήµατα, και µε την έλλειψη επαρκούς σε µέγεθος µεσαίας τάξης:

• Οδηγούν σε τριγµούς στο εσωτερικό κάθε Χώρας, ωθώντας στην εξουσία Λαϊκίστικα και
Αριστερόστροφα Κόµµατα! και,

• Απειλούν τη σταθερότητα του Διεθνούς Πολιτικού Συστήµατος.

Έτσι, στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπετάχθηκε µόλις σε 5 χρόνια από το 5% στο 36%, ενώ και στις ΗΠΑ πολλοί
υποψήφιοι διαγωνίζονται σε λαϊκισµό!

(Οι µεγάλοι µεταρρυθµιστές όπως ο Λυκούργος και ο Σόλων δεν µπορούνε να αντέξουν την γκρίνια όσων
έχασαν κάτι από τις µεταρρυθµίσεις τους και απεδήµησαν στην Αίγυπτο!)

2. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Οι Γεωπολιτικές αναταράξεις προκαλούν τριβές, ανασφάλεια και ταλαιπωρούν την Οικονοµική
Δραστηριότητα!

http://awnews.gr/%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%bf%cf%8d%ce%ba%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83/


Site: http://awnews.gr/cgi-sys/suspendedpage.cgi
Publication date: 18/02/2016 22:24

Alexa ranking (Greece): 0
Alexa ranking (Cyprus): 0
Alexa ranking (UK): 0

http://awnews.gr/%cf%80%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%bf%cf%8d%ce%ba%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83/

Θα καταγράψω πέντε από αυτές:

2.1. Η επέκταση του τυφλού τζιχαδισµού µε τις βιντεοσκοπηµένες κτηνωδίες του και το αίσθηµα φόβου
και ανασφάλειας που προκαλεί.

2.2. Η αύξηση του αριθµού των λεγόµενων «failed states», δηλ. κρατών που δεν λογίζονται πλέον ως
«Κράτη» και αποτελούν θύλακες χάους, παρανοµίας και φανατισµού! Βλέπε Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία,
Λιβύη, Σοµαλία, Υεµένη, Μάλι, και άλλες εκτός ελέγχου περιφέρειες, µε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους
των να αναζητούν διέξοδο στα αναπτυγµένα Κράτη!

2.3. Η διάλυση της Συρίας και το µεταναστευτικό τσουνάµι που έχει προκαλέσει µε τεράστιο ανθρώπινο,
κοινωνικό και οικονοµικό κόστος.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πολλοί κατηγορούν την Ελλάδα ότι είναι ανεπαρκέστατη στην αντιµετώπιση του
µεταναστευτικού και προσφυγικού τσουνάµι! Αλλά άλλοι συνέβαλαν στην αποσταθεροποίηση των
καθεστώτων των Κρατών αυτών, αποσταθεροποίηση που οδήγησε σε εµφυλίους, που προκάλεσε το
τσουνάµι και τώρα άντε να το µαζέψεις!)

2.4. Οι σχέσεις µε τη Ρωσία και το ζήτηµα της Ανατολικής Ουκρανίας που αποξενώνουν τη Ρωσία από τις
διεθνείς οικονοµικές συναλλαγές,

και

2.5. Η επέκταση των χωρικών υδάτων της Κίνας και η «απαλλοτρίωση» της South China Sea, µε δηµιουργία
νήσων και στρατιωτικών βάσεων µε προσχώσεις στους υφάλους στο νότιο µέρος της θάλασσας αυτής, µε
αποτέλεσµα την όξυνση των σχέσεών της µε τις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, το Βιετνάµ, την
Ινδονησία και τις ΗΠΑ!

3. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ

Τρίτος λοιπόν παράγοντας και ΜΕΓΑ ΖΗΤΗΜΑ, είναι η Παγκόσµια Υπερχρέωση: το Παγκόσµιο
ΑΕΠ/Global GDP είναι περίπου $80 τρισ.!

Όµως, το συνολικό Δηµόσιο και Ιδιωτικό χρέος υπολογίζεται στα $240 τρισ.! Μια σχέση 3:1!

Αυτό είναι αποτέλεσµα των «animal spirits» και της υπεραισιοδοξίας των ανθρώπων – όπως την περιέγραψε
ο µέγας οικονοµολόγος John Maynard Keynes, και του γεγονότος ότι για 70- 71 χρόνια δεν είχαµε κάποιο
γενικευµένο πόλεµο που να καταστρέφει όχι µόνο ανθρώπους, αλλά και να µηδενίζει τα χρέη και
οικονοµικές υποχρεώσεις!!

Το EBIDTA που δηµιουργούν τα εργοστάσια, τα ακίνητα, τα µηχανήµατα, κλπ., ΔΕΝ επαρκεί για να
εξυπηρετήσει τέτοιο τεράστιο όγκο χρέους!

Γι’ αυτό, παρά το ότι οι Κεντρικές Τράπεζες έχουν µειώσει τα προεξοφλητικά τους επιτόκια στο 0%, ή και
σε αρνητικά επίπεδα … οι εµπορικές τράπεζες δεν προσφέρουν ρευστότητα, γιατί θα πρέπει να δανείσουν
σε ήδη υπερχρεωµένες επιχειρήσεις και νοικοκυριά!

Για παράδειγµα, η Τράπεζα Α πρέπει να δανείσει στην επιχείρηση Β (που ήδη είναι υπερχρεωµένη), ώστε
αυτή να µπορεί να παρέχει κάποιες πιστωτικές διευκολύνσεις στους Γ πελάτες της που όµως και αυτοί
είναι υπερχρεωµένοι, κ.ο.κ.

Γι’ αυτό δεν κινείται το χρήµα, όσο χαλαρή πολιτική και να ακολουθούν οι Κεντρικές Τράπεζες! Είναι σαν
να προσπαθούν να βάλουν µπρος µια µηχανή που έχει «στολάρει» περιλούζοντάς την µε κουβάδες
βενζίνης!

Και αυτά χωρίς να αναφέρουµε τα τεράστια ανοίγµατα των ασφαλιστικών συστηµάτων/social
security & pension systems των περισσοτέρων Κρατών! Των ΗΠΑ ίσως ξεπερνά τα $30 τρισεκ.

4. WINNER TAKES ALL

Παράλληλα, αντιµετωπίζουµε και µιά κατάσταση όπου the WINNER TAKES ALL: Δηλαδή τα Κεφάλαια,
τροµαγµένα από τις εξελίξεις, συρρέουν στα «Κράτη-νικητές»!

Ποια είναι αυτά; ΗΠΑ, Βρετανία, Ελβετία, Γερµανία, δηλαδή τα κράτη που έχουν:

α. Πολιτική σταθερότητα,
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β. Σοβαρή και Ανεξάρτητη δηµόσια Διοίκηση που λειτουργεί ακόµα καινόταν οι προϊστάµενοι Υπουργοί
είναι άσχετοι,

γ. Σοβαρό σύστηµα έγκαιρης απονοµής δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών,

δ. Σύγχρονες υποδοµές, και

ε. Κοσµοπολίτικη αντιµετώπιση των ξένων (ανθρώπων και κεφαλαίων)!

Βέβαια και αυτά τα επωφελούµενα Κράτη, µπορεί κάπως να ευνοούνται από την προτίµηση των
επενδυτών και των αποταµιευτών, δεν παύει όµως και αυτά να υποφέρουν πολύ από τη γενική Διεθνή
Οικονοµική καθίζηση!

Αυτή η κατάσταση δεν προβλέπω να ανατρέπεται σύντοµα!

Θα πάρει καιρό, καθηλώνοντας το Διεθνές Οικονοµικό Σύστηµα σε χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης!

Γι’ αυτό πέφτουν:

• Οι τιµές των µετοχών στα διεθνή Χρηµατιστήρια! (Κατά τον Καθηγητή Olivier Blanchard και Chief Economist
του IMF: «I think the explanation is largely elsewhere. I believe that to a large extent, herding is at play. If other
investors sell, it must be because they know something you do not know. Thus, you should sell, and you do, and so
down go stock prices. Why now? Perhaps because we have entered a period of higher uncertainty. The world
economy, at the start of 2016, is a genuinely confusing place.» -Δηλαδή δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτή η πτώση
είναι αποτέλεσµα των επιπτώσεων της υπερχρέωσης που αναφέραµε παραπάνω, και όχι κάποιου «herding»!)

• Γι’ αυτό πέφτει το πετρέλαιο (και οι τιµές του άνθρακα!) (φυσικά και από την αύξηση της προσφοράς από
τις εναλλακτικές µορφές ενέργειας και από πιο εντατική εξοικονόµηση.)

•Γι’ αυτό πέφτουν οι τιµές των αγροτικών προιόντων (commodities),

•Των µετάλλων, του χαλκού, κλπ.,

•Αλλά και των ναύλων των πλοίων χύδην φορτίου, µε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για την Ελληνική
ναυτιλία, και φυσικά την Ελληνική οικονοµία!

ΙΙ. Χρειάζεται να εξετάσουν οι διεθνείς αναλυτές και κάποιες άλλες «καταστάσεις»:

1. Τι γίνεται µε τη Deutsche Bank («the leading bank of the leading economic force in Europe!»);

2. Θα είναι σε θέση η Ρωσία να αντιµετωπίσει τα τοκοχρεολύσιά της το 2017 (δεδοµένων των sanctions,
του τεράστιου κόστους των επιχειρήσεων στη Συρία, της επιδότησης της Κριµαίας, της πτώσης της τιµής
του πετρελαίου, των µεταλλευµάτων, του σιταριού, κ.α.);

3. Ποια είναι η πραγµατική κατάσταση των Κινεζικών τραπεζών και τι σηµαίνουν για αυτές οι δυσµενείς
οικονοµικές εξελίξεις;

4. Η πτώση των αξιών έχει οδηγήσει σε νέο χειροτέρεµα των «Loan-to-Value Ratios»! Τι σηµαίνει αυτό για το
διεθνές τραπεζικό σύστηµα και τη διεθνή ρευστότητα;

Για να µη µας µείνει πολύ ξυνίλα από τη παραπάνω θεώρηση των πραγµάτων, ας σηµειώσουµε ότι:

1. Οι περισσότερες προβλέψεις δεν επαληθεύονται.

2. «Άπειρος ή τής έπιθυµίας φύσις» όπως δίδασκε ο Αριστοτέλης [Πολιτ. 1267b]. Αυτή η κινητήρια δύναµη
της επιθυµίας των ανθρώπων για δηµιουργία, για business, και για πλούτο, θα µας βγάλει από τη κρίση,
µέχρι να µας επιφέρει την επόµενη!

3. Κράτη όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Κούβα, θα «επανενταχθούν» στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα µε
ευεργετικές επιπτώσεις στη διεθνή ζήτηση!

4. Η συνεχής βελτίωση της τεχνολογίας αυξάνει συνεχώς την παραγωγικότητα και διευκολύνει συνεχώς
την πρόσβαση στη γνώση.

5. Η ανθρωπότητα (humankind), έχει επιβιώσει από φοβερούς πολέµους, βουβωνικές πανώλεις, την
ισορροπία του πυρηνικού τρόµου! Υπάρχουν φοβερά µυαλά, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο!

Θα βρούµε λύσεις! Θα τα καταφέρουµε!
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To άρθρο είναι η διάλεξη του Πέτρου Δούκα στο «7th Annual Capital Link – Greek Shipping Forum»

Huffington Post
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Είναι πράγµατι η παγκόσµια οικονοµία σε τόσο κακή κατάσταση;

Βρισκόµαστε στο µέσο µιας Διεθνούς Οικονοµικής Κρίσης! Μιας Κρίσης που εδώ και κάποιους µήνες
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη!

Αν δεν αντιληφθούµε τι συµβαίνει, αν δεν κατανοήσουµε τη «φύση και την ουσία» του προβλήµατος, ΔΕΝ
θα µπορέσουµε να βρούµε λύσεις και διεξόδους!

Θα αναφερθώ σήµερα όχι στα γενικά αίτια των αιτίων, αλλά στους 4 βασικούς παράγοντες που
επηρεάζουν και καθορίζουν αυτές τις Παγκόσµιες Οικονοµικές Εξελίξεις:

1. Οι τεράστιες διαφορές στον πλούτο µεταξύ των πολύ φτωχών και των πολύ πλουσίων και η σµίκρυνση
της µεσαίας τάξης!

I. Το πλουσιότερο 1% κατέχει περίπου 40-45% του παγκόσµιου πλούτου!

II. Οι 62 πλουσιότεροι δισεκατοµµυριούχοι έχουν ΣΥΝΟΛΙΚΑ µεγαλύτερη περιουσία από το φτωχότερο 50%
των κατοίκων του πλανήτη µας = περίπου 3,3 δισεκ. άνθρωποι!

Αλλά και ανάµεσα στους πολύ πλούσιους, παρατηρούµε µιά συνεχή «υπερσυγκέντρωση» πλούτου και
κεφαλαίου {φαινόµενο που υπήρχε από τα αρχαία χρόνια και κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν ο Λυκούργος
(830 π.Χ.), ο Σόλων (594-593 π. Χ.), και ο Άγις Β´! Βλ. σχετικές περιγραφές στον Αριστοτέλη, τον Πλούταρχο
και πολύ αργότερα στον Μαρξ!}

Ας δούµε πως εξελίχθηκε αυτή η υπερσυγκέντρωση πλούτου, µόνο τα τελευταία 5 χρόνια·

2010 - οι 388 οι πιο πλούσιοι
2011 - 177
2012 - 159
2013 - 92
2014 - 80
2015 - 62

Αυτές οι διαφορές προκαλούν ένα αίσθηµα:

•ΑΠΟΞΕΝΩΣΗΣ, 
•ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗΣ, 
•ΓΚΡΙΝΙΑΣ, 
•ΟΡΓΗΣ, 
•ΦΘΟΝΟΥ, και 
•ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

στους «πολλούς» (µε την Αριστοτελική έννοια του όρου).

Αυτά τα συναισθήµατα, και µε την έλλειψη επαρκούς σε µέγεθος µεσαίας τάξης:

• Οδηγούν σε τριγµούς στο εσωτερικό κάθε Χώρας, ωθώντας στην εξουσία Λαϊκίστικα και
Αριστερόστροφα Κόµµατα! και,

• Απειλούν τη σταθερότητα του Διεθνούς Πολιτικού Συστήµατος.

Έτσι, στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπετάχθηκε µόλις σε 5 χρόνια από το 5% στο 36%, ενώ και στις ΗΠΑ πολλοί
υποψήφιοι διαγωνίζονται σε λαϊκισµό!

(Οι µεγάλοι µεταρρυθµιστές όπως ο Λυκούργος και ο Σόλων δεν µπορούνε να αντέξουν την γκρίνια όσων
έχασαν κάτι από τις µεταρρυθµίσεις τους και απεδήµησαν στην Αίγυπτο!)

2. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Οι Γεωπολιτικές αναταράξεις προκαλούν τριβές, ανασφάλεια και ταλαιπωρούν την Οικονοµική
Δραστηριότητα!

Θα καταγράψω πέντε από αυτές:

2.1. Η επέκταση του τυφλού τζιχαδισµού µε τις βιντεοσκοπηµένες κτηνωδίες του και το αίσθηµα φόβου
και ανασφάλειας που προκαλεί.
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2.2. Η αύξηση του αριθµού των λεγόµενων "failed states", δηλ. κρατών που δεν λογίζονται πλέον ως
«Κράτη» και αποτελούν θύλακες χάους, παρανοµίας και φανατισµού! Βλέπε Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία,
Λιβύη, Σοµαλία, Υεµένη, Μάλι, και άλλες εκτός ελέγχου περιφέρειες, µε εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους
των να αναζητούν διέξοδο στα αναπτυγµένα Κράτη!

2.3. Η διάλυση της Συρίας και το µεταναστευτικό τσουνάµι που έχει προκαλέσει µε τεράστιο ανθρώπινο,
κοινωνικό και οικονοµικό κόστος.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πολλοί κατηγορούν την Ελλάδα ότι είναι ανεπαρκέστατη στην αντιµετώπιση του
µεταναστευτικού και προσφυγικού τσουνάµι! Αλλά άλλοι συνέβαλαν στην αποσταθεροποίηση των
καθεστώτων των Κρατών αυτών, αποσταθεροποίηση που οδήγησε σε εµφυλίους, που προκάλεσε το
τσουνάµι και τώρα άντε να το µαζέψεις!)

2.4. Οι σχέσεις µε τη Ρωσία και το ζήτηµα της Ανατολικής Ουκρανίας που αποξενώνουν τη Ρωσία από τις
διεθνείς οικονοµικές συναλλαγές,

και

2.5. Η επέκταση των χωρικών υδάτων της Κίνας και η «απαλλοτρίωση» της South China Sea, µε δηµιουργία
νήσων και στρατιωτικών βάσεων µε προσχώσεις στους υφάλους στο νότιο µέρος της θάλασσας αυτής, µε
αποτέλεσµα την όξυνση των σχέσεών της µε τις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, το Βιετνάµ, την
Ινδονησία και τις ΗΠΑ!

3. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ

Τρίτος λοιπόν παράγοντας και ΜΕΓΑ ΖΗΤΗΜΑ, είναι η Παγκόσµια Υπερχρέωση: το Παγκόσµιο
ΑΕΠ/Global GDP είναι περίπου $80 τρισ.!

Όµως, το συνολικό Δηµόσιο και Ιδιωτικό χρέος υπολογίζεται στα $240 τρισ.! Μια σχέση 3:1!

Αυτό είναι αποτέλεσµα των "animal spirits" και της υπεραισιοδοξίας των ανθρώπων - όπως την περιέγραψε
ο µέγας οικονοµολόγος John Maynard Keynes, και του γεγονότος ότι για 70- 71 χρόνια δεν είχαµε κάποιο
γενικευµένο πόλεµο που να καταστρέφει όχι µόνο ανθρώπους, αλλά και να µηδενίζει τα χρέη και
οικονοµικές υποχρεώσεις!!

Το EBIDTA που δηµιουργούν τα εργοστάσια, τα ακίνητα, τα µηχανήµατα, κλπ., ΔΕΝ επαρκεί για να
εξυπηρετήσει τέτοιο τεράστιο όγκο χρέους!

Γι' αυτό, παρά το ότι οι Κεντρικές Τράπεζες έχουν µειώσει τα προεξοφλητικά τους επιτόκια στο 0%, ή και
σε αρνητικά επίπεδα ... οι εµπορικές τράπεζες δεν προσφέρουν ρευστότητα, γιατί θα πρέπει να δανείσουν
σε ήδη υπερχρεωµένες επιχειρήσεις και νοικοκυριά!

Για παράδειγµα, η Τράπεζα Α πρέπει να δανείσει στην επιχείρηση Β (που ήδη είναι υπερχρεωµένη), ώστε
αυτή να µπορεί να παρέχει κάποιες πιστωτικές διευκολύνσεις στους Γ πελάτες της που όµως και αυτοί
είναι υπερχρεωµένοι, κ.ο.κ.

Γι' αυτό δεν κινείται το χρήµα, όσο χαλαρή πολιτική και να ακολουθούν οι Κεντρικές Τράπεζες! Είναι σαν
να προσπαθούν να βάλουν µπρος µια µηχανή που έχει «στολάρει» περιλούζοντάς την µε κουβάδες
βενζίνης!

Και αυτά χωρίς να αναφέρουµε τα τεράστια ανοίγµατα των ασφαλιστικών συστηµάτων/social
security & pension systems των περισσοτέρων Κρατών! {Των ΗΠΑ ίσως ξεπερνά τα $30 τρισεκ.}

4. WINNER TAKES ALL

Παράλληλα, αντιµετωπίζουµε και µιά κατάσταση όπου the WINNER TAKES ALL: Δηλαδή τα Κεφάλαια,
τροµαγµένα από τις εξελίξεις, συρρέουν στα «Κράτη-νικητές»!

Ποια είναι αυτά; ΗΠΑ, Βρετανία, Ελβετία, Γερµανία, δηλαδή τα κράτη που έχουν:

α. Πολιτική σταθερότητα,

β. Σοβαρή και Ανεξάρτητη δηµόσια Διοίκηση που λειτουργεί ακόµα καινόταν οι προϊστάµενοι Υπουργοί
είναι άσχετοι,

γ. Σοβαρό σύστηµα έγκαιρης απονοµής δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών,
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δ. Σύγχρονες υποδοµές, και

ε. Κοσµοπολίτικη αντιµετώπιση των ξένων (ανθρώπων και κεφαλαίων)!

Βέβαια και αυτά τα επωφελούµενα Κράτη, µπορεί κάπως να ευνοούνται από την προτίµηση των
επενδυτών και των αποταµιευτών, δεν παύει όµως και αυτά να υποφέρουν πολύ από τη γενική Διεθνή
Οικονοµική καθίζηση!

Αυτή η κατάσταση δεν προβλέπω να ανατρέπεται σύντοµα!

Θα πάρει καιρό, καθηλώνοντας το Διεθνές Οικονοµικό Σύστηµα σε χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης!

Γι' αυτό πέφτουν:

• Οι τιµές των µετοχών στα διεθνή Χρηµατιστήρια! (Κατά τον Καθηγητή Olivier Blanchard και Chief Economist
του IMF: "I think the explanation is largely elsewhere. I believe that to a large extent, herding is at play. If other
investors sell, it must be because they know something you do not know. Thus, you should sell, and you do, and so
down go stock prices. Why now? Perhaps because we have entered a period of higher uncertainty. The world
economy, at the start of 2016, is a genuinely confusing place." -Δηλαδή δεν έχει αντιληφθεί ότι αυτή η πτώση
είναι αποτέλεσµα των επιπτώσεων της υπερχρέωσης που αναφέραµε παραπάνω, και όχι κάποιου "herding"!)

• Γι' αυτό πέφτει το πετρέλαιο (και οι τιµές του άνθρακα!) (φυσικά και από την αύξηση της προσφοράς από
τις εναλλακτικές µορφές ενέργειας και από πιο εντατική εξοικονόµηση.)

•Γι' αυτό πέφτουν οι τιµές των αγροτικών προιόντων (commodities),

•Των µετάλλων, του χαλκού, κλπ.,

•Αλλά και των ναύλων των πλοίων χύδην φορτίου, µε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις για την Ελληνική
ναυτιλία, και φυσικά την Ελληνική οικονοµία!

ΙΙ. Χρειάζεται να εξετάσουν οι διεθνείς αναλυτές και κάποιες άλλες «καταστάσεις»:

1. Τι γίνεται µε τη Deutsche Bank ("the leading bank of the leading economic force in Europe!");

2. Θα είναι σε θέση η Ρωσία να αντιµετωπίσει τα τοκοχρεολύσιά της το 2017 (δεδοµένων των sanctions,
του τεράστιου κόστους των επιχειρήσεων στη Συρία, της επιδότησης της Κριµαίας, της πτώσης της τιµής
του πετρελαίου, των µεταλλευµάτων, του σιταριού, κ.α.);

3. Ποια είναι η πραγµατική κατάσταση των Κινεζικών τραπεζών και τι σηµαίνουν για αυτές οι δυσµενείς
οικονοµικές εξελίξεις;

4. Η πτώση των αξιών έχει οδηγήσει σε νέο χειροτέρεµα των "Loan-to-Value Ratios"! Τι σηµαίνει αυτό για το
διεθνές τραπεζικό σύστηµα και τη διεθνή ρευστότητα;

Για να µη µας µείνει πολύ ξυνίλα από τη παραπάνω θεώρηση των πραγµάτων, ας σηµειώσουµε ότι:

1. Οι περισσότερες προβλέψεις δεν επαληθεύονται.

2. «Άπειρος ή τής έπιθυµίας φύσις» όπως δίδασκε ο Αριστοτέλης [Πολιτ. 1267b]. Αυτή η κινητήρια δύναµη
της επιθυµίας των ανθρώπων για δηµιουργία, για business, και για πλούτο, θα µας βγάλει από τη κρίση,
µέχρι να µας επιφέρει την επόµενη!

3. Κράτη όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Κούβα, θα «επανενταχθούν» στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα µε
ευεργετικές επιπτώσεις στη διεθνή ζήτηση!

4. Η συνεχής βελτίωση της τεχνολογίας αυξάνει συνεχώς την παραγωγικότητα και διευκολύνει συνεχώς
την πρόσβαση στη γνώση.

5. Η ανθρωπότητα (humankind), έχει επιβιώσει από φοβερούς πολέµους, βουβωνικές πανώλεις, την
ισορροπία του πυρηνικού τρόµου! Υπάρχουν φοβερά µυαλά, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο!

Θα βρούµε λύσεις! Θα τα καταφέρουµε!

To άρθρο είναι η διάλεξη του Πέτρου Δούκα στο "7th Annual Capital Link - Greek Shipping Forum"
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Το φόρουµ της Capital Link και το σήµερα της ναυτιλίας
Εντυπωσιακή προσέλευση κόσµου, απ' όλο το κύκλωµα της ναυτιλίας, πέτυχε το 7ο Greek Shipping Forum
της Capital Link, γεµίζοντας µέχρι συνωστισµού την µεγάλη αίθουσα του Caravel χθες - 16 Φεβρουαρίου.
Εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σηµειώσει κανείς είναι ότι, ενώ προσεγγίσεις που αφορούσαν το
κυρίως θέµα της εξέλιξης και των προοπτικών των αγορών - το ξηρό φορτίο που δοκιµάζεται, τα τάνκερ
που "κρατούν" ακόµη. τις παραγγελίες νέων πλοίων που τα τελευταία χρόνια έκαναν τον παραδοσιακό
κύκλο της υπεραισιοδοξίας/απόσυρσης ακόµη οξύτερο, τις διαλύσεις πλοίων που πηγαίνουν πλέον σε όλο
και νεότερες ηλικίες. συν την υπόθεση της ρύπανσης του περιβάλλοντος - τράβηξαν µεν την προσοχή του
κοινού, όµως το µεγαλύτερο ενδιαφέρον πολώθηκε από τα χρηµατοπιστωτικά.

 

Με άλλα λόγια, εκεί που η αίθουσα γέµιζε ασφυκτικά - και εν συνεχεία τα πηγαδάκια έξω έσφυζαν από
συζήτηση! - ήταν όταν γινόταν η ανάλυση της διαχείρισης των ναυτιλιακών NPLs, των "κόκκινων δανείων
της θάλασσας", ή πάλιν η προσέγγιση της αναδιάρθρωσης των ναυτιλιακών εργασιών και εταιριών ως
δευτερογενούς επενδυτικής αγοράς, ή τέλος η ανατοµία του ποιες αγορές και µε ποιους όρους
(Αµερικανικές, Ασιατικές;) βρίσκονται ακόµη διαθέσιµες για άντληση κεφαλαίων. Με άλλα λόγια, η σύναξη
αυτή των ανθρώπων της ναυτιλίας "έφερνε" περισσότερο προς συνάθροιση τραπεζικού, δικηγορικού και
άλλου αντίστοιχου know-how, µε την κυρίως ναυτιλιακή "δουλειά" ως απλό υπόστρωµα.

 

Υπό την έννοια αυτή, είχε περίεργη γεύση το γεγονός ότι στο 7ο Φόρουµ (επόµενα στοχεύουν ακόµη πιο
συγκεκριµένα τις offshore δράσεις, την χρηµατοδότηση ή πάλι την Κίνα) τιµήθηκε µια οικογένεια - οι
Τσαβλίρηδες - µε την πιο παραδοσιακή δραστηριότητα, τα ναυαγοσωστικά... Ας σηµειωθεί επίσης η
ανάλυση της σηµασίας που έχει η "αγορά" της πληροφορίας και τα εργαλεία διαχείρισής της/big data
analytics, σ' έναν κόσµο υπερπληροφόρησης και ταχύτατων µεταβολών. Που κάνει ακριβώς την πληροφορία
και την στόχευσή της νέα, πρόσθετη asset class.
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Χαµένη χρονιά και το 2016, αργεί η ανάκαµψη στο ξηρό φορτίο
Του Χάρη Φλουδόπουλου Η χρηµατοδότηση της ναυτιλίας από τον τραπεζικό τοµέα αναµένεται να είναι
φειδωλή, ως αποτέλεσµα κυρίως των ρυθµιστικών αλλαγών στην Ευρώπη, την ίδια στιγµή που οι
αναδιαρθρώσεις αλλά και η τύχη των κόκκινων δανείων θα κριθεί κυρίως από το discount αλλά και τις
προοπτικές της αγοράς. Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγµή ο ναυτιλιακός
τοµέας, ο οποίος έρχεται αντιµέτωπος µε ιδιαίτερες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για το 2016, όπως
τονίστηκε στο πλαίσιο του Greek Shipping forumτ ης Capital Link. Ξηρό φορτίο Η ανάκαµψη της αγοράς
ξηρού φορτίου δεν πρόκειται να έρθει νωρίτερα από το 2017 ή ακόµη και το 2018 ωστόσο για να υπάρξει
πράγµατι επιστροφή στην ανάκαµψη θα απαιτηθεί εκτεταµένο scraping, αλλά και σωστή διαχείριση της
αγοράς, στην οποία αναµένεται µέτρια ανάκαµψη της ζήτησης για ξηρά φορτία, χωρίς όµως αυτή να είναι
αρκετή. Σε κάθε περίπτωση το 2016 αναµένεται να παραµείνει δύσκολο...

Capital.gr   ·    πριν από  26 λεπτά  ·    
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Χαµένη χρονιά και το 2016, αργεί η ανάκαµψη στο ξηρό φορτίο

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας από τον τραπεζικό τομέα αναμένεται να είναι φειδωλή, ως αποτέλεσμα
κυρίως των ρυθμιστικών αλλαγών στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που οι αναδιαρθρώσεις αλλά και η τύχη
των κόκκινων δανείων θα κριθεί κυρίως από το discount αλλά και τις προοπτικές της αγοράς. Αυτό είναι το
βασικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο ναυτιλιακός τομέας, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος
με ιδιαίτερες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για το 2016, όπως τονίστηκε στο πλαίσιο του
Greek Shipping forumτ ης Capital Link. 

Ξηρό φορτίο

Η ανάκαμψη της αγοράς ξηρού φορτίου δεν πρόκειται να έρθει νωρίτερα από το 2017 ή ακόμη και το 2018
ωστόσο για να υπάρξει πράγματι επιστροφή στην ανάκαμψη θα απαιτηθεί εκτεταμένο scraping, αλλά και
σωστή διαχείριση της αγοράς, στην οποία αναμένεται μέτρια ανάκαμψη της ζήτησης για ξηρά φορτία,
χωρίς όμως αυτή να είναι αρκετή. Σε κάθε περίπτωση το 2016 αναμένεται να παραμείνει δύσκολο για την
αγορά εκτίμησε ο Peter Malpas διευθυντής της αυστραλιανής Braemar ACM Shipbroking. Όσο μεγαλύτερος
θα είναι ο βραχυπρόθεσμος  πόνος στην αγορά ξηρού φορτίου τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα
µακροπρόθεσµα οφέλη για την προοπτική της αγοράς εκτίµησε ο  ίδιος.

Ο γενικός διευθυντής του Bunge Group Giovanni Ravano εκτίμησε ότι για την ανάκαμψη της αγοράς η
περισσότερη δουλειά θα πρέπει να γίνει στο κομμάτι της προμήθειας καθώς η ζήτηση δε θα επαρκέσει. Ο
ίδιος πρόσθεσε ότι η βιομηχανία χρειάζεται περισσότερο σκράπινγκ καθώς οι ψυχρές εφεδρείες δεν
αποτελούν παρά μόνο προσωρινή λύση. Η δράση στην προσφορά θα καθορίσει το ρυθμό ανάκαμψης
εκτίµησε ο ίδιος. Όσο πιο γρήγορα δούµε ενοποιήσει στην αγορά τόσο πιο γρήγορα θα συνέλθουµε. 

Ο Seb Landerretche της Luis Dreyfus Commodities Suisse εκτίμησε ότι η επαναφορά της αγοράς σε
ικανοποιητικά επίπεδα όπου θα καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα από τις τιµές θα γίνει σταδιακά. 

Ο John Michael Radziwill Ceoτης Transport Maritime εκτίμησε ότι για να σταματήσουν οι πλοιοκτήτες να
χάνουν χρήματα θα πρέπει να λάβουν γρήγορα μέτρα για τη βελτίωση της υγείας των επιχειρήσεών τους.
Πρέπει να μείνουμε προσεκτικοί, ακόμη και εάν ανακάμψει η αγορά αυτό δε θα σημάνει κάποια αλλαγή
στην προµήθεια, υπάρχουν ήδη πολλά διαθέσιµα πλοία, πρόσθεσε.

Μύθος η χαµηλή φορολογία  για  την ελληνική ναυτιλία

Μύθο χαρακτήρισε την εντύπωση ότι η ελληνική ναυτιλία δεν φορολογείται ο Χρήστος Τιμαγένης ο οποίος
έκανε μια εκτενή παρουσίαση του φορολογικού καθεστώτος που ισχύει για την ελληνική ναυτιλία. Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι τα τελευταία  5 χρόνια της κρίσης είχε αυξηθεί δραστικά η φορολόγηση, ενώ υπογράμμισε
ότι η ελληνική φορολόγηση που γίνεται με το τονάζ συναντάται σε πολλές χώρες της ΕΕ. Ο κ. Τιμαγένης
χαρακτήρισε άκαιρη την ανακίνηση του θέματος της φορολόγησης της ναυτιλίας της ΕΕ,
υπογραµµίζοντας την καθοριστική συµβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονοµία.

"Ναυµαχία" για  χρηµατοδότηση- κόκκινα  δάνεια

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε θεσμικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα έχουν αλλάξει
τους όρους του παιχνιδιού και πλέον τα διαθέσιμα κεφάλαια για χρηματοδοτήσεις είναι περιορισμένα.
Ωστόσο με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση στην αγορά και τον περιορισμό των επενδύσεων, οι εταιρείες
που θα θελήσουν να επενδύσουν θα βρουν κεφάλαια ήταν το συμπέρασμα του πάνελ για την τραπεζική
χρηµατοδότηση. 

Θα υπάρχουν χρήματα για όσους θέλουν να επενδύσουν ανέφερε ο Carsten Wiebers της KfWI pex - Bank, ο
οποίος παραδέχθηκε πάντως ότι η χρηματοδοτική ικανότητα των τραπεζών είναι περιορισμένη. Ο
Michael Parker επικεφαλής του ναυτιλιακού τομέα της Citi τόνισε ότι για τις τράπεζες το πραγματικό
δίλημμα είναι εάν θα παραχωρήσουν δάνεια με discount πχ στον κλάδο του ξηρού φορτίου που μαστίζεται
από την κρίση ή εάν θα παραμείνουν με τον κίνδυνο μεγαλύτερων απωλειών το επόμενο διάστημα. Το 2016
θα γίνει χειρότερο και θα δούμε αλλαγές ιδιαίτερα σε αγορές όπως το ξηρό φορτίο ανέφερε η
Henriette Brent - Petersen γενική διευθύντρια και επικεφαλής του τομέα ναυτιλίας της DVB Bank. Η ίδια
εκτίμησε ότι το 2016 θα φέρει και σημαντικές ευκαιρίες για τους ισχυρούς της αγοράς να αυξήσουν τη
δυναµικότητα του στόλου τους.

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, όπως σημειώθηκε στο σχετικό πάνελ υπάρχει διαφορά μεταξύ της
ζημιάς που είναι διατεθειμένοι οι μέτοχοι και οι εταιρείες να επωμιστούν και της προσφοράς για εξαγορές
κόκκινων δανείων από distressed funds,  με αποτέλεσμα να καταγράφεται πολύ μικρός αριθμός
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distressed deals. Σε κάθε περίπτωση ο τομέας της ναυτιλίας έχει μεγάλες ιδιαιτερότητες και απαιτούνται
ιδιαίτεροι χειρισµοί ενώ το εάν υπάρχουν αξιόλογες ευκαιρίες συναρτάται από µια σειρά από παράγοντες.
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Ναυτιλία: Χαµένη χρονιά και το 2016, αργεί η ανάκαµψη στο ξηρό φορτίο

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας από τον τραπεζικό τομέα αναμένεται να είναι φειδωλή, ως αποτέλεσμα
κυρίως των ρυθμιστικών αλλαγών στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή που οι αναδιαρθρώσεις αλλά και η τύχη
των κόκκινων δανείων θα κριθεί κυρίως από το discount αλλά και τις προοπτικές της αγοράς. Αυτό είναι το
βασικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο ναυτιλιακός τομέας, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος
με ιδιαίτερες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για το 2016, όπως τονίστηκε στο πλαίσιο του
Greek Shipping forumτ ης Capital Link. 

Ξηρό φορτίο

Η ανάκαμψη της αγοράς ξηρού φορτίου δεν πρόκειται να έρθει νωρίτερα από το 2017 ή ακόμη και το 2018
ωστόσο για να υπάρξει πράγματι επιστροφή στην ανάκαμψη θα απαιτηθεί εκτεταμένο scraping, αλλά και
σωστή διαχείριση της αγοράς, στην οποία αναμένεται μέτρια ανάκαμψη της ζήτησης για ξηρά φορτία,
χωρίς όμως αυτή να είναι αρκετή. Σε κάθε περίπτωση το 2016 αναμένεται να παραμείνει δύσκολο για την
αγορά εκτίμησε ο Peter Malpas διευθυντής της αυστραλιανής Braemar ACM Shipbroking. Όσο μεγαλύτερος
θα είναι ο βραχυπρόθεσμος  πόνος στην αγορά ξηρού φορτίου τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα
µακροπρόθεσµα οφέλη για την προοπτική της αγοράς εκτίµησε ο  ίδιος.

Ο γενικός διευθυντής του Bunge Group Giovanni Ravano εκτίμησε ότι για την ανάκαμψη της αγοράς η
περισσότερη δουλειά θα πρέπει να γίνει στο κομμάτι της προμήθειας καθώς η ζήτηση δε θα επαρκέσει. Ο
ίδιος πρόσθεσε ότι η βιομηχανία χρειάζεται περισσότερο σκράπινγκ καθώς οι ψυχρές εφεδρείες δεν
αποτελούν παρά μόνο προσωρινή λύση. Η δράση στην προσφορά θα καθορίσει το ρυθμό ανάκαμψης
εκτίµησε ο ίδιος. Όσο πιο γρήγορα δούµε ενοποιήσει στην αγορά τόσο πιο γρήγορα θα συνέλθουµε. 

Ο Seb Landerretche της Luis Dreyfus Commodities Suisse εκτίμησε ότι η επαναφορά της αγοράς σε
ικανοποιητικά επίπεδα όπου θα καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα από τις τιµές θα γίνει σταδιακά. 

Ο John Michael Radziwill Ceoτης Transport Maritime εκτίμησε ότι για να σταματήσουν οι πλοιοκτήτες να
χάνουν χρήματα θα πρέπει να λάβουν γρήγορα μέτρα για τη βελτίωση της υγείας των επιχειρήσεών τους.
Πρέπει να μείνουμε προσεκτικοί, ακόμη και εάν ανακάμψει η αγορά αυτό δε θα σημάνει κάποια αλλαγή
στην προµήθεια, υπάρχουν ήδη πολλά διαθέσιµα πλοία, πρόσθεσε.

Μύθος η χαµηλή φορολογία  για  την ελληνική ναυτιλία

Μύθο χαρακτήρισε την εντύπωση ότι η ελληνική ναυτιλία δεν φορολογείται ο Χρήστος Τιμαγένης ο οποίος
έκανε μια εκτενή παρουσίαση του φορολογικού καθεστώτος που ισχύει για την ελληνική ναυτιλία. Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι τα τελευταία  5 χρόνια της κρίσης είχε αυξηθεί δραστικά η φορολόγηση, ενώ υπογράμμισε
ότι η ελληνική φορολόγηση που γίνεται με το τονάζ συναντάται σε πολλές χώρες της ΕΕ. Ο κ. Τιμαγένης
χαρακτήρισε άκαιρη την ανακίνηση του θέματος της φορολόγησης της ναυτιλίας της ΕΕ,
υπογραµµίζοντας την καθοριστική συµβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονοµία.

"Ναυµαχία" για  χρηµατοδότηση- κόκκινα  δάνεια

Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε θεσμικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα έχουν αλλάξει
τους όρους του παιχνιδιού και πλέον τα διαθέσιμα κεφάλαια για χρηματοδοτήσεις είναι περιορισμένα.
Ωστόσο με δεδομένη τη δύσκολη κατάσταση στην αγορά και τον περιορισμό των επενδύσεων, οι εταιρείες
που θα θελήσουν να επενδύσουν θα βρουν κεφάλαια ήταν το συμπέρασμα του πάνελ για την τραπεζική
χρηµατοδότηση. 

Θα υπάρχουν χρήματα για όσους θέλουν να επενδύσουν ανέφερε ο Carsten Wiebers της KfWI pex - Bank, ο
οποίος παραδέχθηκε πάντως ότι η χρηματοδοτική ικανότητα των τραπεζών είναι περιορισμένη. Ο
Michael Parker επικεφαλής του ναυτιλιακού τομέα της Citi τόνισε ότι για τις τράπεζες το πραγματικό
δίλημμα είναι εάν θα παραχωρήσουν δάνεια με discount πχ στον κλάδο του ξηρού φορτίου που μαστίζεται
από την κρίση ή εάν θα παραμείνουν με τον κίνδυνο μεγαλύτερων απωλειών το επόμενο διάστημα. Το 2016
θα γίνει χειρότερο και θα δούμε αλλαγές ιδιαίτερα σε αγορές όπως το ξηρό φορτίο ανέφερε η
Henriette Brent - Petersen γενική διευθύντρια και επικεφαλής του τομέα ναυτιλίας της DVB Bank. Η ίδια
εκτίμησε ότι το 2016 θα φέρει και σημαντικές ευκαιρίες για τους ισχυρούς της αγοράς να αυξήσουν τη
δυναµικότητα του στόλου τους.

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, όπως σημειώθηκε στο σχετικό πάνελ υπάρχει διαφορά μεταξύ της
ζημιάς που είναι διατεθειμένοι οι μέτοχοι και οι εταιρείες να επωμιστούν και της προσφοράς για εξαγορές
κόκκινων δανείων από distressed funds,  με αποτέλεσμα να καταγράφεται πολύ μικρός αριθμός
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Οι «βασιλιάδες των ρυµουλκών» αποκαλύπτουν το µυστικό της επιτυχίας τους
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΣΑΒΛΙΡΗ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»

Είναι ιδιοκτήτες µίας από τις πέντε µεγαλύτερες εταιρείες ναυαγοσωστικών παγκοσµίως και έχουν
επιτύχει να τοποθετήσουν την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη των επιχειρήσεων διάσωσης πλοίων.

Τα αδέλφια Ανδρέας, Γιώργος και Νίκος Τσαβλίρης κατάφεραν όχι απλώς να συνεχίσουν επάξια τον Οµιλο
Ναυαγοσωστικών Τσαβλίρη (Tsavliris Salvage) που ίδρυσε ο πατέρας τους, Αλέξανδρος, πριν από 52 χρόνια
(η οικογένεια όµως ασχολείται µε τη ναυτιλία σχεδόν 80 χρόνια), αλλά και να τον επεκτείνουν στα
τέσσερα σηµεία του ορίζοντα κατέχοντας σήµερα το µισό µερίδιο της παγκόσµιας αγοράς στον κλάδο
τους και ανταγωνιζόµενοι «πολυεθνικούς κολοσσούς».

Οι αδελφοί Τσαβλίρη, σε αναγνώριση των υπηρεσιών που έχουν προσφέρει στην ελληνική ναυτιλία, θα
βραβευθούν την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου µε το βραβείο «2016 Capital Link Greek Shipping Leadership Award»,
στο πλαίσιο του 7ου ετήσιου Ελληνικού Ναυτιλιακού Συνεδρίου που διοργανώνει η Capital Link στο
ξενοδοχείο «Divani Caravel» µε θέµα «Ευκαιρίες & Προκλήσεις».

Το «Εθνος της Κυριακής» συναντήθηκε µαζί τους στο κέντρο των δραστηριοτήτων τους, το λιµάνι του
Πειραιά. Με σπουδές και οι τρεις τους στο Λονδίνο, είναι ιδιαίτερα σεµνοί σε ό,τι αφορά τα δικά τους
επιτεύγµατα, ενώ δεν κρύβουν τον θαυµασµό για τον πατέρα τους, που δηµιούργησε µία αυτοκρατορία
από το µηδέν.

Ο Ανδρέας Τσαβλίρης, ο οποίος την περίοδο 2011-2013 διατέλεσε πρόεδρος στο ΔΣ του International Salvage
Union (ISU) όντας ο µοναδικός Ελληνας που έχει περάσει ποτέ από αυτήν τη θέση που τιµά τη χώρα µας,
δίνει µε ακρίβεια το στίγµα των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία τους. «Τα ρυµουλκά
δραστηριοποιούνται µέσα στο λιµάνι, ενώ τα ναυαγοσωστικά στην ανοιχτή θάλασσα. Είµαστε από τις πιο
µεγάλες εταιρείες παγκοσµίως, στις ναυαγιαιρεσίες και ρυµουλκήσεις, όχι σε αριθµό πλοίων, αλλά µε τα
περισσότερα συµβόλαια Lloyd's Open Form (σ.σ.: τελεί υπό την αιγίδα των Lloyd's και θέτει το θεσµικό
πλαίσιο καθορισµού των αµοιβών κ.λπ.). Μάλιστα, κατέχουµε το παγκόσµιο ρεκόρ µε 50 συµβάσεις σε µία
χρονιά (το 2000), όταν οι ανταγωνιστές µας έχουν κατά µέσο όρο 8 µε 11 ανάλογες συµβάσεις.
Ανταγωνιζόµαστε εταιρείες-µεγαθήρια, ενώ διατηρούµε σταθµούς σε διάφορα σηµεία κυρίως στη
Μεσόγειο, στον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό».

«Με δηµοκρατία αυξηµένου κύρους» όπως αναφέρουν τα αδέλφια Ανδρέας (αριστερά), Νίκος και
Γιώργος κατάφεραν να επεκτείνουν την εταιρεία στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα.

Ο Νίκος Τσαβλίρης συµπληρώνει: «Στον βαθµό άµεσης παρέµβασης και διάσωσης είµαστε οι πρώτοι. Και
ξέρετε, στη δική µας δουλειά αν δεν υπάρχει αποτέλεσµα δεν αµειβόµαστε. ''No cure no pay'' (όχι θεραπεία,
όχι πληρωµή). Κατέχουµε το µισό της παγκόσµιας αγοράς. Δεν είµαστε οι µεγαλύτεροι σε στόλο, γιατί
είχαµε τη διορατικότητα να αναπτύξουµε συνεργασίες και κοινοπραξίες και να έχουµε στη διάθεσή µας
1.000 ρυµουλκά σε όλο τον κόσµο. Τα χρησιµοποιούµε κατά περίπτωση χωρίς να τα έχουµε στην ιδιοκτησία
µας, µειώνοντας έτσι κατά πολύ το κόστος. Ανά πάσα στιγµή, µπορούµε να βρούµε τα σκάφη και το
προσωπικό που θα χρειαστεί. Για παράδειγµα, όταν ανελκύσαµε την πυραυλάκατο ΚΩΣΤΑΚΟΣ από τα 170
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µέτρα χρησιµοποιήσαµε Καναδούς δύτες».

Ο Γιώργος Τσαβλίρης εξιστορεί τα πρώτα βήµατα στη ναυτιλία του πατέρα του, Αλέξανδρου, και τον λόγο
που ασχολήθηκε µε τα ναυαγοσωστικά: «Ισως γιατί όταν ήρθε πρόσφυγας στην Ελλάδα, µετά τη
Μικρασιατική καταστροφή, εργάστηκε σε ρυµουλκό. To 1931 ήταν 17 ετών και µε την υποστήριξη του
θείου του, Νίκου Παπαδάτου, πήγε στην Αγγλία, όπου σπούδασε και εργάστηκε σε διάφορα ναυτιλιακά
γραφεία. Μετά τον πόλεµο ξεκίνησε µε µικρά βαπόρια, 200 και 300 τόνων, και αργότερα στις αρχές του '50
µπήκε στα ποντοπόρα φορτηγά πλοία. Το κέντρο της ελληνικής ναυτιλίας βρισκόταν τότε στο Λονδίνο,
όπου γεννηθήκαµε και οι τρεις µας. Στα µέσα της δεκαετίας του '50 επέστρεψε στην Ελλάδα, γεγονός που
θεωρήθηκε ως µία τολµηρή απόφαση.

Στόλος 30 ρυµουλκών
Το 1964 είχε ήδη δηµιουργήσει έναν στόλο από 17 πλοία ξηρού φορτίου. Την ίδια χρονιά, παράλληλα µε τα
φορτηγά πλοία, αποφάσισε να δηµιουργήσει µία εταιρεία ρυµουλκών και ναυαγοσωστικών. Μέσα σε µια
περίοδο 18 µηνών είχε αποκτήσει έναν στόλο 30 ρυµουλκών».

Θα µπορούσαν να έχουν ασχοληθεί µε τα δεξαµενόπλοια και µε τα ξηρού φορτίου πλοία που απέδιδαν
µεγάλα κέρδη, εκείνοι όµως αποφάσισαν να συνεχίσουν την οικογενειακή εταιρεία µε τα ρυµουλκά και τα
ναυαγοσωστικά. Ο Γιώργος Τσαβλίρης εξηγεί τον λόγο της συγκεκριµένης επιλογής τους: «Είχαµε για
αρκετά χρόνια δραστηριότητα στα φορτηγά και ακόµα έχουµε συµφέροντα, ενώ δεν αποκλείεται στο
µέλλον να επενδύσουµε περισσότερο στον συγκεκριµένο τοµέα. Οµως, όλη µας την προσοχή τη ρίξαµε στα
ναυαγοσωστικά. Ο κύριος λόγος ήταν γιατί πιστέψαµε το όνειρο του πατέρα µας και θέλαµε να το
φέρουµε εις πέρας µέχρι το τέλος. Δεν κοιτάξαµε τόσο το µεγάλο κέρδος όσο το δικό του όνειρο. Μπορεί
να φαίνεται ροµαντικό, αλλά είναι αλήθεια».

Η απώτερη καταγωγή της οικογενείας είναι από το
Λιβάρτζι Αχαΐας, όµως ο προπάππος τους Ανδρέας
Τσαβλίρης έφθασε ως ναυτικός στο Ζονγκουλντάκ
του Εύξεινου Πόντου. Στη φωτογραφία ο Αλέξανδρος

Τσαβλίρης µε τον γιο του, Νίκο.

Συνεχίζοντας τη συζήτηση ο Ανδρέας Τσαβλίρης αναφέρεται στη σχέση της εταιρείας τους µε τους
Ελληνες εφοπλιστές αλλά και τους λόγους που η ναυτιλία βιώνει σήµερα µια άσχηµη περίοδο. «Οι Ελληνες
εφοπλιστές µάς εµπιστεύονται και εµείς κάνουµε για εκείνους το καλύτερο. Είναι µια άριστη σχέση που
κρατά εδώ και δεκαετίες. Αυτήν τη στιγµή η ναυτιλία βιώνει διεθνώς µια άσχηµη κρίση, κυρίως στα
φορτηγά και τα κοντέινερ.

Η Κίνα από το 2004 µέχρι το 2008 προκάλεσε τεράστια αύξηση των ναύλων και η ναυτιλία είχε τότε
απίστευτα κέρδη. Δυστυχώς, αρκετοί αυτά τα χρήµατα τα επένδυσαν σε πολυάριθµες και ακριβές
παραγγελίες πλοίων.

Το µεγάλο πλήγµα
Από το 2008, που ξεκίνησε η παγκόσµια κρίση, η Κίνα µείωσε τις εξαγωγές της. Αυτό ήταν ένα πλήγµα,
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Από το 2008, που ξεκίνησε η παγκόσµια κρίση, η Κίνα µείωσε τις εξαγωγές της. Αυτό ήταν ένα πλήγµα,
όµως την άσχηµη κατάσταση στη ναυτιλία επιβάρυνε και το γεγονός ότι η αγορά γέµισε ξαφνικά από νέα
βαπόρια, µε αποτέλεσµα να πέσουν τα ναύλα κατακόρυφα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα νέα αυτά βαπόρια
δεν χτίστηκαν µόνο από εφοπλιστές, αλλά και από funds, δηλαδή διάφορες επενδυτικές εταιρείες
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, οι οποίες πρότειναν στους µετόχους να επενδύσουν για παράδειγµα ένα ή
δύο δισεκατοµµύρια στη ναυτιλία. Με αυτά τα χρήµατα τα funds έχτιζαν τότε 30 µε 40 βαπόρια. Ο σκοπός
τους δεν ήταν η µακροπρόθεσµη παραµονή τους στη ναυτιλία, αλλά το γρήγορο κέρδος. Ετσι κρατούσαν
τα πλοία για µια 5ετία και έπειτα τα πουλούσαν κατακλύζοντας την αγορά µε βαπόρια. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο καταστράφηκαν σοβαροί εφοπλιστές».

Οσον αφορά το µέλλον των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Τσαβλίρης είναι ιδιαίτερα
σαφής: «Αρκετοί έχουν ήδη µεταφέρει την έδρα τους σε Κύπρο, Μόντε Κάρλο, Λονδίνο, Σιγκαπούρη,
Ντουµπάι κ.ά. Εµείς θέλουµε να παραµείνουµε στην Ελλάδα, αλλά επιθυµούµε ασφάλεια και ένα σταθερό
νοµοθετικό και φορολογικό πλαίσιο που δεν θα αλλάζει µε κάθε νέα κυβέρνηση. Αυτά τα πράγµατα δεν
είναι σοβαρά αν θέλεις να ενισχύσεις την επιχειρηµατικότητα στη χώρα σου. Η ναυτιλία φέρνει τεράστια
κέρδη στην Ελλάδα, περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο», ενώ ο Γιώργος Τσαβλίρης προσθέτει: «Σήµερα ο
εφοπλιστής βιώνει µια µεγάλη αιµορραγία. Για παράδειγµα ένα βαπόρι 35.000 τόνων ναυλώνεται τώρα για
1.500 δολάρια ηµερησίως, όµως τα έξοδά του φτάνουν τα 5.500 δολάρια την ηµέρα ενώ ταυτόχρονα
χρωστάει σε τόκους στις τράπεζες. Είναι µια δύσκολη στιγµή, όµως πιστεύω πως η θάλασσα ''αρρωσταίνει''
αλλά δεν πεθαίνει. Θέλω να ελπίζω πως θα το ξεπεράσουµε κι αυτό».

Στιγµιότυπο από καθέλκυση πλοίου. Εικονίζονται η Κλαίρη Τσαβλίρη µε τους γιους της (στα δεξιά της)
Ανδρέα και Γιώργο.

«Είµαστε ενωµένοι»
Τους επισηµαίνω πως συγκαταλέγονται µεταξύ των ελάχιστων οικογενειακών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
που έχουν µείνει ενωµένες. Ο Νίκος Τσαβλίρης αποκαλύπτει το µυστικό τους: «Ο πατέρας µας, µας έµαθε
να δρούµε όλοι για έναν και ένας για όλους. Η ισχύς εν τη ενώσει. Διαφορές υπάρχουν, όπως σε όλες τις
οικογένειες, είµαστε όµως ενωµένοι. Μπορεί ο καθένας µας ξεχωριστά να έχει και κάποιες άλλες
δραστηριότητες, όµως η κύρια πατρική εταιρεία που αναλάβαµε µετά τον θάνατο του, το 1973,
εξακολουθεί να έχει την ίδια µετοχική σύνθεση. Θεωρούµε τους εαυτούς µας ίσους, ασχέτως αν κάποιος
µπορεί να είναι καλύτερος σε κάποια πράγµατα, όµως για να υπάρχει συνοχή πρέπει να είµαστε ίσοι εξ
ορισµού. Το δεύτερο που έχουµε συµφωνήσει είναι ότι εργαζόµαστε κατά συνείδηση. Αν κάποιος θέλει να
δουλεύει λιγότερο, δεν θα υπάρξει παράπονο από τους υπόλοιπους. Γιατί όταν τα κάνεις όλα ίσα και κατά
συνείδηση, µειώνονται οι διαφορές. Το τρίτο προσπαθούµε να υπάρχει συναίνεση στις αποφάσεις µας.
Εχουµε δηλαδή µια δηµοκρατία αυξηµένου κύρους».

Οσο για τη σηµασία της επικείµενης βράβευσής τους ο Νίκος Τσαβλίρης αναφέρει: «Το βραβείο αυτό
αποτελεί αναγνώριση πρώτα για το έργο του πατέρα µας και έπειτα του δικού µας. Θέλει µεγάλη τόλµη
µέσα σε ενάµιση χρόνο να αγοράσεις 30 ρυµουλκά και να κάνεις σταθµούς σε όλον τον κόσµο. Εµείς τώρα,
που τα βλέπουµε εκ των υστέρων, λέµε πως πρέπει να είσαι ή τρελός ή να έχεις απίστευτα κότσια για να
επιχειρήσεις κάτι ανάλογο».

Αναγνώριση προσφοράς
Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award», µε το οποίο βραβεύονται αυτήν την Τρίτη οι αδελφοί
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Τσαβλίρη δίδεται κάθε χρόνο σε µια προσωπικότητα από τον χώρο της ναυτιλίας για τη συµβολή της στην
προώθηση της ελληνικής ναυτιλίας εντός και εκτός συνόρων.

Μάγδα Λιβέρη
magdaliveri@yahoo.gr
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