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Wednesday, February 15, 2017
8:15 AM – 5:00 PM
(Followed by Networking Cocktail Reception)
Venue: Divani Caravel Hotel

Registration is complimentary for qualified attendees
Capital Link’s 8th Annual Greek Shipping Forum in Athens, Greece will take place on Wednesday,
February 15, 2017 at Divani Caravel Hotel.
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.
This event will provide a comprehensive review of current trends and outlook of the global economy and the
main commodity, energy and shipping markets. It will also discuss critical issues and challenges the industry
faces, including geopolitical and regulatory developments, technical and commercial fleet management and
access to capital. It will examine bank financing, capital markets and alternative funding mechanisms and
strategies.
A key topic of the forum will be to discuss the internationalization of the Chinese economy and Chinese
shipping and the impact of the “One Belt – One Road” concept for the industry.
FORUM KEYNOTE SPEAKER
Mr. Zhang Ye, President of the Shanghai Shipping Exchange will be the keynote speaker of
the Forum on the topic of “The internationalization of the Chinese Economy and Chinese
Shipping”. He was awarded the honor of Shanghai Municipal Leading Talent, Top 10 Finance
Leaders in Shanghai and selected as the Top 100 Most Influential People of Shipping Sector by
Lloyd’s List consecutively in 2010-2013 and 2015. In 2012, he was also awarded the honor of
Top 10 Most Influential Shipping People in China. He works as Shanghai Conference
Ambassador since 2013.
2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
The ”2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” will be presented to Professor
Costas Th Grammenos CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman,
Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade & Finance, Cass Business School, City,
University of London. Prof. Costas Grammenos has made a unique contribution to the global
shipping industry not only by providing scientific and academic thought leadership through his
writings and teachings but also through the establishment of an educational institution that has
become the must-attend university for those who aspire careers in shipping, energy, trade and
finance. More than 4,700 alumni belong to a unique network of professionals who today lead the
industry to new directions. Costas Grammenos has achieved a uniquely positive and

27/1/2017 1:47 µµ

All About Shipping » Blog Archive » Register for 8th Annual Capital ...

6 of 15

http://www.allaboutshipping.co.uk/2017/01/26/142205/

transformational impact on the global shipping industry.
Professor Costas Th. Grammenos will be introduced by
Dr. Anthony Papadimitriou
President to the Board of Directors of Alexander S. Onassis Foundationand
Dr. Nikolas Tsakos
President & CEO
Tsakos Energy Navigation; Chairman, Intertanko
PANEL & PRESENTATION TOPICS
Outlook & Opportunities in Shipping
Bank Finance & Shipping
Alternative Finance
Capital Markets
Restructuring
Private Equity

“One Belt – One Road” – The New Silk Road
and How it Will Affect Shipping
Regulatory Developments & Geopolitical
Factors Affecting Shipping
Optimizing Technical Management & Fleet
Performance
Analyst Panel
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8th Annual Capital Link Greek Shipping Forum,
Wednesday, February 15th , 2017
Events, Conferences,Forums and Symposiums, Shipmanagement — By admin on February 1, 2017 at 11:48 PM

Nicolas Bornozis
Opportunities and Challenges, The Capital Link’s 8th Annual Greek Shipping Forum
Capital Link is hosting its 8th Annual Greek Shipping Forum on Wednesday, February 15th, 2017 at the Divani
Caravel Hotel in Athens, Greece, in cooperation with the New York Stock Exchange and NASDAQ.
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.
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FORUM OVERVIEW & STRUCTURE
This event will provide a comprehensive review of current trends and outlook of the global economy and the main
commodity, energy and shipping markets. It will also discuss critical issues and challenges the industry faces, including
geopolitical and regulatory developments, technical and commercial fleet management and access to capital. It will
examine bank financing, capital markets and alternative funding mechanisms and strategies.
Our Athens Forum, in its 8th year, draws consistently over 1,000 delegates and is known for its large attendance by public
and private shipping companies’ executives and market participants.
FORUM KEYNOT SPEAKER
Keynote speaker of the Forum is Mr. Zhang Ye, President of the Shanghai Shipping Exchange who will discuss “The
internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”. Mr. Ye was awarded the honor of Shanghai
Municipal Leading Talent, Top 10 Finance Leaders in Shanghai and selected as the Top 100 Most Influential People of
Shipping Sector by Lloyd’s List consecutively in 2010-2013 and 2015. In 2012, he was also awarded the honor of Top 10
Most Influential Shipping People in China. He works as Shanghai Conference Ambassador since 2013.
2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
The “2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” will be presented to Professor Costas Th. Grammenos
CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade &
Finance, Cass Business School, City, University of London. Prof. Costas Grammenos has made a unique contribution to
the global shipping industry not only by providing scientific and academic thought leadership through his writings and
teachings but also through the establishment of an educational institution that has become the must-attend university for
those who aspire careers in shipping, energy, trade and finance. More than 4.700 alumni belong to a unique network of
professionals who today lead the industry to new directions. Costas Grammenos has achieved a uniquely positive and
transformational impact on the global shipping industry.
Professor Costas Th. Grammenos will be introduced by Dr. Anthony Papadimitriou, President to the Board of
Directors of Alexander S. Onassis Foundation and Dr. Nikolas Tsakos, President & CEO, Tsakos Energy
Navigation; Chairman, Intertanko
TARGET AUDIENCE
Capital Link invites institutional investors, analysts, bankers, financial advisors, financial media, and other qualified
investors who are interested in enhancing their knowledge of shipping across all sectors. With an average of roughly 1000
participants each year, attendees can expect an informative networking forum connecting them to the shipping industry’s
key players, including influential members in the financial community, such as commercial and investment banks.
INDUSTRY PANEL & PRESENTATION TOPICS TO BE COVERED:
Outlook & Opportunities in Shipping
Bank Finance & Shipping
Alternative Finance
Capital Markets
Restructuring
Private Equity
KEYNOTE ADDRESS
The Internationalization of China and Chinese Shipping
“One Belt – One Road” The New Silk Road and How it Will Affect Shipping
Regulatory Developments & Geopolitical Factors Affecting Shipping
Optimizing Technical Management & Fleet Performance
Analyst Panel
PARTICIPATING COMPANIES & ORGANIZATIONS
ABN AMRO Bank NV • Alexander S. Onassis Foundation • Anangel Maritime Services Inc • Apollo Management
International • Berenberg Bank • BIMCO • Breakwater Capital • Cass Business School • Castlelake • Citi

2/2/2017 1:20 µµ

All About Shipping » Blog Archive » 8th Annual Capital Link Greek ...

7 of 19

http://www.allaboutshipping.co.uk/2017/02/01/8th-annual-capital-link...

• Clarskons Platou Securities • Clyde & Co LLP • Columbia Shipmanagement • Common Progress Company
•
Offen Group • Chrystal Ocean Advisors • DC Maritime Partners • DNV GL – Region South East Europe & Middle East •
DVB Bank • EY • Holman Fenwick Willan International LLP • INTERCARGO • INTERTANKO • Jefferies LLC •
LISCR (Hellas) S.A. • Maritime Strategies International • Maxim Group LLC • Meerbaum Capital Solutions •
NAMEPA/NYMAR • NASDAQ • NAVES Corporate Finance • New York Stock Exchange • Northern Shipping Funds •
Oak Hill Advisors (Europe), LLP • Reed Smith • Seward & Kissel • Shanghai Shipping Exchange • Sino Energy Capital
Management, Hong Kong • Tototheo Group • Tsakos Energy Navigation • Tufton Oceanic Lt • Varde Partners • Watson
Farley Wlliams • Wells Fargo Securities LLC
IN COOPERATION WITH: New York Stock Exchange • NASDAQ
GLOBAL LEAD SPONSOR: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
LEAD SPONSOR: ALEXANDER S. ONASSIS FOUNDATION
GLOBAL GOLD SPONSORS: Clay Maitland • Columbia Shipmanagement • DNV GL • DVB • EY • The Marshall
Islands Registry • Tototheo Group
GLOBAL SPONSORS: Citi • Clarksons Platou Securities • CLYDE & CO • Jefferies • MSI • Reed Smith • SEWARD &
KISSEL LLP • TUFTON Oceanic • Watson Farley & Williams
EVENT SPONSΟRS: ABN AMRO • Crystal Ocean Maritime Assets • EHLERMANN RINDFLEISCH GADOW •
Holman Fenwick Willan • Liberian Registry • MAXIM Group • NAVES Corporate Finance • Wells Fargo Securities
SUPPORTING SPONSORS: Accuritas Clobal Solutions • The American Club • Lloyd’s Register • NIKI • Northern
Shipping Funds • Singhai Marine Services
BREAKFAST REFRESHMENTS SPONSOR: Bermuda Business Development Agency
COCKTAIL SPONSOR: NYMAR
COFFEE SPONSOR: Illy Iperespresso – Capsule System
SUPPORTING ORGANIZATIONS: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • BCA
College • CASS Business School • Hellenic Shortsea Shipowners Association • Greek Shipping Co-operation Committee
• Hellenic Chamber of Shipping • Hellenic Ship Suppliers & Exporters Association • Hellenic Shipbrokers Association •
HELMEPA • INTERMEPA • Piraeus Association For Maritime Arbitration • Piraeus Marine Club • Port Captains Club •
The International Propeller Club • Wista Hellas
INTENATIONAL MEDIA PARTNERS: AllAboutShipping.co.uk • The Maritime Executive • Ship2Shore
TradeWinds • Worldoils

•

GREEK MEDIA PARTNERS: Economia • www.efoplistesnews.gr • Elnavi • Huffpost Greece • www.maritimes.gr •
Naftemporiki • naftemporiki.gr • Naftika Chronika • Nafsgreen.gr • Shipping International Monthly Review
REGISTRATION
To register please go to the link below:
http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html
FOR MORE INFORMATION
Please visit:
http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html?articleID=6xFypnfq5FO5qnK
For further information, please contact:
NEW YORK // Mrs. Olga Bornozi & Mrs. Eleni Bej
Tel. +1 212 661 75 66 – Email:obornozi@capitallink.com
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ATHENS // Mrs. Eleni Kouroubali
Tel: +30 210 610 9800 – Email: marketing@capitallink.com
ORGANIZERS
Capital Link is known for the organization of large scale high quality maritime and investor forums in key industry
centers, such as New York, London, Athens, Shanghai, and as of 2017 in Limassol. Capital Link organizes fourteen
conferences annually, of which seven are focused on the maritime sector. Capital Link’s events draw the elite of the
financial, investment and maritime communities and provide a unique combination of superior informational content,
marketing and networking opportunities. Capital Link’s global marketing platform enhances the visibility and reach
of these events during the year on a global scale that lasts well beyond the date on which each event is held,
becoming a continuous reference point for market participants.
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Capital Link's 8th Athens Shipping Forum

By MarEx

2017-02-02 09:28:29

Capital Link is hosting its 8th Annual Greek Shipping Forum on Wednesday, February 15th, 2017 at
the Divani Caravel Hotel in Athens, Greece, in cooperation with the New York Stock Exchange and
NASDAQ.
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.
FORUM OVERVIEW & STRUCTURE
This event will provide a comprehensive review of current trends and outlook of the global economy
and the main commodity, energy and shipping markets. It will also discuss critical issues and
challenges the industry faces, including geopolitical and regulatory developments, technical and
commercial fleet management and access to capital. It will examine bank financing, capital markets
and alternative funding mechanisms and strategies.
Our Athens Forum, in its 8th year, draws consistently over 1,000 delegates and is known for its large
attendance by public and private shipping companies' executives and market participants.
FORUM KEYNOTE SPEAKER
Keynote speaker of the Forum is Mr. Zhang Ye, President of the Shanghai Shipping Exchange2/2/2017
who 5:41 µµ

Capital Link's 8th Athens Shipping Forum

2 of 5

http://www.maritime-executive.com/pressrelease/capital-links-8th-athe...

Keynote speaker of the Forum is Mr. Zhang Ye, President of the Shanghai Shipping Exchange who
will discuss “The internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”. Mr. Ye was
awarded the honor of Shanghai Municipal Leading Talent, Top 10 Finance Leaders in Shanghai and
selected as the Top 100 Most Influential People of Shipping Sector by Lloyd's List consecutively in
2010-2013 and 2015. In 2012, he was also awarded the honor of Top 10 Most Influential Shipping
People in China. He works as Shanghai Conference Ambassador since 2013.
2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
The "2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" will be presented to Professor Costas Th.
Grammenos CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos
Centre for Shipping, Trade & Finance, Cass Business School, City, University of London. Prof.
Costas Grammenos has made a unique contribution to the global shipping industry not only by
providing scientific and academic thought leadership through his writings and teachings but also
through the establishment of an educational institution that has become the must-attend university for
those who aspire careers in shipping, energy, trade and finance. More than 4.700 alumni belong to a
unique network of professionals who today lead the industry to new directions. Costas Grammenos
has achieved a uniquely positive and transformational impact on the global shipping industry.
Professor Costas Th. Grammenos will be introduced by Dr. Anthony Papadimitriou, President to the
Board of Directors of Alexander S. Onassis Foundation and Dr. Nikolas Tsakos, President & CEO,
Tsakos Energy Navigation; Chairman, Intertanko
TARGET AUDIENCE
Capital Link invites institutional investors, analysts, bankers, financial advisors, financial media, and
other qualified investors who are interested in enhancing their knowledge of shipping across all
sectors. With an average of roughly 1000 participants each year, attendees can expect an
informative networking forum connecting them to the shipping industry’s key players, including
influential members in the financial community, such as commercial and investment banks.
INDUSTRY PANEL & PRESENTATION TOPICS TO BE COVERED:
•

Outlook & Opportunities in Shipping

•

Bank Finance & Shipping

•

Alternative Finance

•

Capital Markets

•

Restructuring

•

Private Equity
2/2/2017 5:41 µµ
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•

Private Equity

•

KEYNOTE ADDRESS – The Internationalization of China and Chinese Shipping

•

“One Belt – One Road” The New Silk Road and How it Will Affect Shipping

•

Regulatory Developments & Geopolitical Factors Affecting Shipping

•

Optimizing Technical Management & Fleet Performance

•

Analyst Panel

PARTICIPATING COMPANIES & ORGANIZATIONS
ABN AMRO Bank NV • Alexander S. Onassis Foundation • Anangel Maritime Services Inc • Apollo
Management International • Berenberg Bank • BIMCO • Breakwater Capital • Cass Business School •
Castlelake • Citi • Clarskons Platou Securities • Clyde & Co LLP • Columbia Shipmanagement •
Common Progress Company • Offen Group • Chrystal Ocean Advisors • DC Maritime Partners • DNV
GL - Region South East Europe & Middle East • DVB Bank • EY • Holman Fenwick Willan
International LLP • INTERCARGO • INTERTANKO • Jefferies LLC • LISCR (Hellas) S.A. • Maritime
Strategies International • Maxim Group LLC • Meerbaum Capital Solutions • NAMEPA/NYMAR •
NASDAQ • NAVES Corporate Finance • New York Stock Exchange • Northern Shipping Funds • Oak
Hill Advisors (Europe), LLP • Reed Smith • Seward & Kissel • Shanghai Shipping Exchange • Sino
Energy Capital Management, Hong Kong • Tototheo Group • Tsakos Energy Navigation • Tufton
Oceanic Lt • Varde Partners • Watson Farley Wlliams • Wells Fargo Securities LLC
IN COOPERATION WITH: New York Stock Exchange • NASDAQ
GLOBAL LEAD SPONSOR: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
LEAD SPONSOR: ALEXANDER S. ONASSIS FOUNDATION
GLOBAL GOLD SPONSORS: Clay Maitland • Columbia Shipmanagement • DNV GL • DVB • EY •
The Marshall Islands Registry • Tototheo Group
GLOBAL SPONSORS: Citi • Clarksons Platou Securities • CLYDE & CO • Jefferies • MSI • Reed
Smith • SEWARD & KISSEL LLP • TUFTON Oceanic • Watson Farley & Williams
EVENT SPONSΟRS: ABN AMRO • Crystal Ocean Maritime Assets • EHLERMANN RINDFLEISCH
GADOW • Holman Fenwick Willan • Liberian Registry • MAXIM Group • NAVES Corporate Finance •
Wells Fargo Securities
SUPPORTING SPONSORS: Accuritas Clobal Solutions • The American Club • Lloyd’s Register •
NIKI • Northern Shipping Funds • Singhai Marine Services
BREAKFAST REFRESHMENTS SPONSOR: Bermuda Business Development Agency
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BREAKFAST REFRESHMENTS SPONSOR: Bermuda Business Development Agency
COCKTAIL SPONSOR: NYMAR
COFFEE SPONSOR: Illy Iperespresso - Capsule System
SUPPORTING ORGANIZATIONS: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic
Shipping • BCA College • CASS Business School • Hellenic Shortsea Shipowners Association •
Greek Shipping Co-operation Committee • Hellenic Chamber of Shipping • Hellenic Ship Suppliers &
Exporters Association • Hellenic Shipbrokers Association • HELMEPA • INTERMEPA • Piraeus
Association For Maritime Arbitration • Piraeus Marine Club • Port Captains Club • The International
Propeller Club • Wista Hellas
INTENATIONAL MEDIA PARTNERS: AllAboutShipping.co.uk • The Maritime Executive
•Ship2Shore •TradeWinds • Worldoils
GREEK MEDIA PARTNERS: Economia • www.efoplistesnews.gr • Elnavi • Huffpost Greece •
www.maritimes.gr • Naftemporiki • naftemporiki.gr • Naftika Chronika • Nafsgreen.gr • Shipping
International Monthly Review
REGISTRATION
To register please go to the link below: http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html

FOR MORE INFORMATION
Please visit: http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece
/index.html?articleID=6xFypnfq5FO5qnK

For further information, please contact:
NEW YORK // Mrs. Olga Bornozi & Mrs. Eleni Bej
Tel. +1 212 661 75 66 - Email:obornozi@capitallink.com
ATHENS // Mrs. Eleni Kouroubali
Tel: +30 210 610 9800 - Email: marketing@capitallink.com
ORGANIZERS
Capital Link is known for the organization of large scale high quality maritime and investor forums in
key industry centers, such as New York, London, Athens, Shanghai, and as of 2017 in Limassol.
2/2/2017 5:41 µµ

Capital Link's 8th Athens Shipping Forum

5 of 5

http://www.maritime-executive.com/pressrelease/capital-links-8th-athe...

Capital Link is known for the organization of large scale high quality maritime and investor forums in
key industry centers, such as New York, London, Athens, Shanghai, and as of 2017 in Limassol.
Capital Link organizes fourteen conferences annually, of which seven are focused on the maritime
sector. Capital Link’s events draw the elite of the financial, investment and maritime communities and
provide a unique combination of superior informational content, marketing and networking
opportunities. Capital Link’s global marketing platform enhances the visibility and reach of these
events during the year on a global scale that lasts well beyond the date on which each event is
held, becoming a continuous reference point for market participants.
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Capital Link’s 8th Athens Shipping Forum
δηµοσίευση στις 02.02.2017

The 8th Annual Greek Shipping Forum is going to be held on Wednesday, February 15, 2017 in Athens in cooperation
with the New York Stock Exchange and NASDAQ.
This event will provide a comprehensive review of current trends and outlook of the global economy and the main
commodity, energy and shipping markets. It will also discuss critical issues and challenges the industry faces,
including geopolitical and regulatory developments, technical and commercial fleet management and access to
capital. It will examine bank financing, capital markets and alternative funding mechanisms and strategies.
Keynote speaker of the Forum is Mr. Zhang Ye, President of the Shanghai Shipping Exchange who will discuss “The
internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”. Mr. Ye was awarded the honor of Shanghai
Municipal Leading Talent, Top 10 Finance Leaders in Shanghai and selected as the Top 100 Most Influential People
of Shipping Sector by Lloyd’s List consecutively in 2010-2013 and 2015. In 2012, he was also awarded the honor of
Top 10 Most Influential Shipping People in China. He works as Shanghai Conference Ambassador since 2013.
The "2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" will be presented to Professor Costas Th. Grammenos
CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade &
Finance, Cass Business School, City, University of London. Prof. Costas Grammenos has made a unique
contribution to the global shipping industry not only by providing scientific and academic thought leadership through
his writings and teachings but also through the establishment of an educational institution that has become the mustattend university for those who aspire careers in shipping, energy, trade and finance. More than 4.700 alumni belong
to a unique network of professionals who today lead the industry to new directions. Costas Grammenos has achieved
a uniquely positive and transformational impact on the global shipping industry.
Professor Costas Th. Grammenos will be introduced by Dr. Anthony Papadimitriou, President to the Board of
Directors of Alexander S. Onassis Foundation and Dr. Nikolas Tsakos, President & CEO, Tsakos Energy Navigation;
Chairman, Intertanko.
PRESENTATION TOPICS TO BE COVERED:
* Outlook & Opportunities in Shipping
* Bank Finance & Shipping
* Alternative Finance
* Capital Markets
* Restructuring
* Private Equity
* KEYNOTE ADDRESS
The Internationalization of China and Chinese Shipping
* “One Belt – One Road” The New Silk Road and How it Will Affect Shipping
* Regulatory Developments & Geopolitical Factors Affecting Shipping
* Optimizing Technical Management & Fleet Performance
* Analyst Panel
PARTICIPATING COMPANIES & ORGANIZATIONS
ABN AMRO Bank NV * Alexander S. Onassis Foundation * Anangel Maritime Services Inc * Apollo Management
International * Berenberg Bank * BIMCO * Breakwater Capital * Cass Business School * Castlelake * Citi * Clarskons
Platou Securities * Clyde & Co LLP * Columbia Shipmanagement * Common Progress Company * Offen Group *
Chrystal Ocean Advisors * DC Maritime Partners * DNV GL – Region South East Europe & Middle East * DVB Bank *
EY * Holman Fenwick Willan International LLP * INTERCARGO * INTERTANKO * Jefferies LLC * LISCR (Hellas) S.A.
* Maritime Strategies International * Maxim Group LLC * Meerbaum Capital Solutions * NAMEPA/NYMAR * NASDAQ
* NAVES Corporate Finance * New York Stock Exchange * Northern Shipping Funds * Oak Hill Advisors (Europe),
LLP * Reed Smith * Seward & Kissel * Shanghai Shipping Exchange * Sino Energy Capital Management, Hong Kong *
Tototheo Group * Tsakos Energy Navigation * Tufton Oceanic Lt * Varde Partners * Watson Farley Wlliams * Wells
Fargo Securities LLC.
REGISTRATION
To register please go to the link below: http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html.
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8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Το 8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum θα πραγµατοποιηθεί στηn Αθήνα την Τετάρτη 15
Φεβρουαρίου 2017 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και το NASDAQ. Η
ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική για τη θαλάσσια οικονοµία, αποτελώντας περίπου το 20 τοις εκατό
του παγκόσµιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες
της ναυτιλίας προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη και
καινούργιες ευκαιρίες, αντί να υποκύπτουν στην κατάστασή τους. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κατά
τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της παγκόσµιας
οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα συζητηθούν
επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία, συµπεριλαµβανοµένων των
γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και...
Huffingtonpost.gr ·
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8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Το 8οΕτήσιο Capital Link Greek Shipping Forum θα πραγµατοποιηθεί στη Αθήνα την Τετάρτη 15
Φεβρουαρίου 2017 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και
το NASDAQ.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική για τη θαλάσσια οικονοµία, αποτελώντας περίπου το 20 τοις
εκατό του παγκόσµιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες
επαγγελµατίες της ναυτιλίας προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την
ανάπτυξη και καινούργιες ευκαιρίες, αντί να υποκύπτουν στην κατάστασή τους.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Κεντρικός οµιλητής του Συνεδρίου µεταξύ 12.30 – 1:00 πµ θα είναι ο κύριος ZhangYe, Πρόεδρος του
Shanghai Shipping Exchange του οποίου το θέµα συζήτησης θα είναι : «Η διεθνοποίηση της Κινεζικής
Οικονοµίας και Ναυτιλίας – The internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”. Ο κύριος
Zhang Ye έχει πάρει το βραβείο «Τhe honor of Shanghai Municipal Leading Talent», και είναι ανάµεσα στους
«Top 10 Finance Leaders in Shanghai», έχει επιλεγεί ανάµεσα στους «Top 100 Most Influential People of Shipping
Sector» από την Lloyd’s List διαδοχικά το 2010-2013 και 2015. Το 2012 επίσης έχει λάβει τιµητική διάκριση ως
ο «Top 10 Most Influential Shipping People» στην Κίνα. Είναι επίσης ο «Shanghai Conference Ambassador» από
το 2013.
2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το«2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award»θαδοθείστοΚαθηγητήΚώσταΘ. Γραµµένο, CBE
DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade & Finance,
Cass Business School, City, University of London.
Τον καθηγητή κ. Γραµµένο θα προλογίσουν και παρουσιάσουν ο Δρ. Αντώνης Παπαδηµητρίου,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και ο Δρ. Νικόλαος Τσάκος,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της TsakosEnergyNavigation και Πρόεδρος της Intertanko.
Η συνεισφορά του Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραµµένου είναι τεράστια στην παγκόσµια ναυτιλιακή
βιοµηχανία, όχι µόνο µε την προσφορά επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής σκέψης µέσα από τα γραπτά και τις
διδασκαλίες του, αλλά και µε τη δηµιουργία ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος το οποίο
απευθύνεται σε όσους επιθυµούν σταδιοδροµία στον τοµέα της ναυτιλίας, ενέργειας, εµπορίου και
οικονοµικών. Περισσότεροι από 4.700 απόφοιτοι του κ. Γραµµένου κατέχουν ηγετικές θέσεις στη διεθνή
ναυτιλιακή κοινότητα την οποία οδηγούν προς νέες κατευθύνσεις. Ο Καθηγητής Κώστας Γραµµένος
επέτυχε να έχει µια µοναδικά θετική και µεταµορφωτική επίδραση στην παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία.
TARGET AUDIENCE
Το Ετήσιο CapitalLinkShippingForum στο 8ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά πάνω από 1,200
συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων και ιδιωτικών
ναυτιλιακών εταιρειών.Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών,
θεσµικών επενδυτών, αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και
χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής
Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων,
οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
ΠΑΝΕΛΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
The Internationalization of China and Chinese Shipping

http://www.axiaplus.gr/
Publication date: 02/02/2017 15:44
Alexa ranking (Greece): 15972
http://www.axiaplus.gr/8%ce%bf-%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bf-c...

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ABN AMRO Bank NV • Alexander S. Onassis Foundation • Anangel Maritime Services Inc• Apollo Management
International• Berenberg Bank • BIMCO • Breakwater Capital • Cass Business School • Castlelake• Citi•
ClarskonsPlatou Securities • Clyde & Co LLP • Columbia Shipmanagement• Common Progress Company
•
Offen Group• Chrystal Ocean Advisors • DC Maritime Partners • DNV GL – Region South East Europe & Middle East
• DVB Bank • EY • Holman Fenwick Willan International LLP • INTERCARGO • INTERTANKO • Jefferies LLC• LISCR
(Hellas) S.A. • Maritime Strategies International• Maxim Group • Meerbaum Capital Solutions • NAMEPA/NYMAR •
NASDAQ • NAVES Corporate Finance • New York Stock Exchange • Northern Shipping Funds • Oak Hill Advisors
(Europe), LLP • Reed Smith • Seward &Kissel• Shanghai Shipping Exchange • Sino Energy Capital Management,
Hong Kong • Tototheo Group • Tsakos Energy Navigation • Tufton Oceanic Lt• Varde Partners • Watson Farley
Wlliams• Wells Fargo Securities LLC
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange • NASDAQ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ALEXANDERS. ONASSIS FOUNDATION
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:Clay Maitland • Columbia Shipmanagement• DNV GL • DVB • EY • The
Marshall Islands Registry• Tototheo Group
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Citi • ClarksonsPlatou Securities • CLYDE & CO• Jefferies• MSI • Reed Smith•
SEWARD & KISSEL LLP • TUFTON Oceanic• Watson Farley & Williams
ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ABN AMRO• Crystal OceanMaritime Assets • EHLERMANNRINDFLEISCHGADOW •
Holman Fenwick Willan• Liberian Registry • MAXIM Group• NAVES Corporate Finance • Wells Fargo Securities
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: AccuritasClobalSolutions • The American Club • Lloyd’s Register• NIKI• Northern
Shipping Funds• Singhai Marine Services
BREAKFAST & REFRESHMENTS ΧΟΡΗΓΟΣ: Bermuda Business Development Agency
COCKTAIL ΧΟΡΗΓΟΣ: NYMAR
COFFEE ΧΟΡΗΓΟΣ: Illy Iperespresso – Capsule System

ΦΟΡΕΙΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • BCACollege •
CASS Business School • HellenicShortseaShipownersAssociation • Greek Shipping Co-operation Committee•
HellenicChamberofShipping• HellenicShipSuppliers& Exporters Association• Hellenic Shipbrokers Association•
HELMEPA• INTERMEPA• Piraeus Association For Maritime Arbitration • Piraeus Marine Club• PortCaptainsClub •
The International Propeller Club • Wista Hellas
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΟΚΟΝΩΝΙΑΣ: AllAboutShipping.co.uk• The Maritime Executive • Ship2Shore •
TradeWinds• Worldoils
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Economia• www.efoplistesnews.gr• Elnavi• Huffpost Greece•
www.maritimes.gr• Naftemporiki • naftemporiki.gr • NaftikaChronika• Nafsgreen.gr• Shipping International Monthly
Review

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συµµετάσχετε στο συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακλουθώντας το παρακάτω link
http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακαλούµε επισκεφτείτε την σελίδα του Συνεδρίου :
http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html?articleID=6xFypnfq5FO5qnK
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 -Email : obornozi@capitallink.com
ΑΘΗΝΑ – κα. ΕλενηΚουρούµπαληΤηλ: +30 210 610 98 00 – Email : marketing@capitallink.com
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε :
Την ιστοσελίδα της CAPITALLINK: www.capitallink.com
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITALLINK:www.capitallinkforum.com
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Η Capital Link είναι εταιρία συµβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων µε έδρα τη
Νέα Υόρκη και γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο και Όσλο. Μεταξύ άλλων εξειδικεύεται στο χώρο της
Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των Ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια
της Ευρώπης και Αµερικής. Παράλληλα διοργανώνει ετησίως µία σειρά Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, στο
Λονδίνο, στην Αθήνα , στη Λεµεσό και στη Σαγκάη που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς
της Η CapitalLink έχει κερδίσει ηγετική θέση διεθνώς στον τοµέα των InvestorRelations όσον αφορά στη
ναυτιλία συνεργαζόµενη µε την πλειοψηφία των ναυτιλιακών εταιριών που είναι εισηγµένες στα δύο
Αµερικανικά Χρηµατιστήρια, και τα Χρηµατιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. Είναι η πιο αναγνωρίσιµη
εταιρία Επενδυτικών Σχέσεων στον συγκεκριµένο τοµέα µε προνοµιακή προσβασιµότητα σε επενδυτές,
αναλυτές, τραπεζίτες και ΜΜΕ.Η Capital Link στοχεύει πάντα στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας σ’
ένα ευρύ και διεθνές κοινό που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες,
οικονοµολόγους. Εις αναγνώριση αυτής της προσπάθειάς µας, η Capital Link έλαβε δύο σηµαντικές
διακρίσεις, το 2011 το GreekShippingLloydsAwards και επί τρία χρόνια, το 2012, το 2013 και το 2014 τα
βραβεία του IntercontinentalFinanceMagazine. Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, έχει βραβευτεί προσωπικά για την
αδιάκοπη, αποτελεσµατική και πλήρως αποδοτική του προσπάθεια να προωθήσει την Ελλάδα και την
Ελληνική Ναυτιλία στο εξωτερικό και στις διεθνείς επενδυτικές κοινότητες από το
InternationalPropellerCluboftheUnitedStates και το AHI-AmericanHellenicInstitute.

Το Axiaplus, θεωρεί δικαίωµα του αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του µέσω του προφίλ
που διατηρεί στο Facebook. Εντούτοις, τονίζουµε ρητά πως δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές οι
οποίες εκφράζουν αποκλειστικά και µόνο τον ίδιο.
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8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Το 8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum θα πραγµατοποιηθεί στηn Αθήνα την Τετάρτη 15
Φεβρουαρίου 2017 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και το NASDAQ.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική για τη θαλάσσια οικονοµία, αποτελώντας περίπου το 20 τοις
εκατό του παγκόσµιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες
επαγγελµατίες της ναυτιλίας προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την
ανάπτυξη και καινούργιες ευκαιρίες, αντί να υποκύπτουν στην κατάστασή τους.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Κεντρικός οµιλητής του Συνεδρίου µεταξύ 12.30 – 1:00 πµ θα είναι ο κύριος Zhang Ye, Πρόεδρος του
Shanghai Shipping Exchange του οποίου το θέµα συζήτησης θα είναι : «Η διεθνοποίηση της Κινεζικής
Οικονοµίας και Ναυτιλίας - The internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”. Ο κύριος
Zhang Ye έχει πάρει το βραβείο «Τhe honor of Shanghai Municipal Leading Talent», και είναι ανάµεσα στους
«Top 10 Finance Leaders in Shanghai», έχει επιλεγεί ανάµεσα στους «Top 100 Most Influential People of Shipping
Sector» από την Lloyd's List διαδοχικά το 2010-2013 και 2015. Το 2012 επίσης έχει λάβει τιµητική διάκριση ως
ο «Top 10 Most Influential Shipping People» στην Κίνα. Είναι επίσης ο «Shanghai Conference Ambassador» από
το 2013.
2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το «2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award» θα δοθεί στο Καθηγητή Κώστα Θ. Γραµµένο, CBE DSc,
LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade & Finance, Cass
Business School, City, University of London.
Τον καθηγητή κ. Γραµµένο θα προλογίσουν και παρουσιάσουν ο Δρ. Αντώνης Παπαδηµητρίου, Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και ο Δρ. Νικόλαος Τσάκος, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation και Πρόεδρος της Intertanko.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 8ο ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
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8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, 2017, Αθήνα

Το 8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum θα πραγµατοποιηθεί στη Αθήνα την Τετάρτη 15
Φεβρουαρίου 2017 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και το
NASDAQ.

Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική για τη θαλάσσια οικονοµία, αποτελώντας περίπου το 20 τοις
εκατό του παγκόσµιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες
επαγγελµατίες της ναυτιλίας προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την
ανάπτυξη και καινούργιες ευκαιρίες, αντί να υποκύπτουν στην κατάστασή τους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Κεντρικός οµιλητής του Συνεδρίου µεταξύ 12.30 – 1:00 πµ θα είναι ο κύριος Zhang Ye, Πρόεδρος του
Shanghai Shipping Exchange του οποίου το θέµα συζήτησης θα είναι : «Η διεθνοποίηση της Κινεζικής
Οικονοµίας και Ναυτιλίας - The internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”. Ο κύριος
Zhang Ye έχει πάρει το βραβείο «Τhe honor of Shanghai Municipal Leading Talent», και είναι ανάµεσα στους
«Top 10 Finance Leaders in Shanghai», έχει επιλεγεί ανάµεσα στους «Top 100 Most Influential People of Shipping
Sector» από την Lloyd's List διαδοχικά το 2010-2013 και 2015. Το 2012 επίσης έχει λάβει τιµητική διάκριση ως
ο «Top 10 Most Influential Shipping People» στην Κίνα. Είναι επίσης ο «Shanghai Conference Ambassador» από
το 2013.

2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το "2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί στο Καθηγητή Κώστα Θ. Γραµµένο,
CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade &
Finance, Cass Business School, City, University of London.

Τον καθηγητή κ. Γραµµένο θα προλογίσουν και παρουσιάσουν ο Δρ. Αντώνης Παπαδηµητρίου,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και ο Δρ. Νικόλαος Τσάκος,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation και Πρόεδρος της Intertanko.

Η συνεισφορά του Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραµµένου είναι τεράστια στην παγκόσµια ναυτιλιακή
βιοµηχανία, όχι µόνο µε την προσφορά επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής σκέψης µέσα από τα γραπτά και τις
διδασκαλίες του, αλλά και µε τη δηµιουργία ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος το οποίο
απευθύνεται σε όσους επιθυµούν σταδιοδροµία στον τοµέα της ναυτιλίας, ενέργειας, εµπορίου και
οικονοµικών. Περισσότεροι από 4.700 απόφοιτοι του κ. Γραµµένου κατέχουν ηγετικές θέσεις στη διεθνή
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ναυτιλιακή κοινότητα την οποία οδηγούν προς νέες κατευθύνσεις. Ο Καθηγητής Κώστας Γραµµένος
επέτυχε να έχει µια µοναδικά θετική και µεταµορφωτική επίδραση στην παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία.

TARGET AUDIENCE
Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 8ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά πάνω από 1,200
συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων και ιδιωτικών
ναυτιλιακών εταιρειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών,
θεσµικών επενδυτών, αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και
χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής
Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων,
οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, 2017, Αθήνα
Το 8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum θα
πραγµατοποιηθεί στη Αθήνα την Τετάρτη 15
Φεβρουαρίου 2017 στο Divani Caravel Hotel σε
συνεργασία µε το New York Stock Exchange και το
NASDAQ.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική για τη
θαλάσσια οικονοµία, αποτελώντας περίπου το 20
τοις εκατό του παγκόσµιου στόλου. Παρά τις
ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες της ναυτιλίας
προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την
ανάπτυξη και καινούργιες ευκαιρίες, αντί να υποκύπτουν στην κατάστασή τους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και
προοπτικών της παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της
ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία, συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών
και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και εµπορική διαχείριση του
στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από
άλλους εναλλακτικούς µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Κεντρικός οµιλητής του Συνεδρίου µεταξύ 12.30 – 1:00 πµ θα είναι ο κύριος Zhang Ye,
Πρόεδρος του Shanghai Shipping Exchange του οποίου το θέµα συζήτησης θα είναι : «Η
διεθνοποίηση της Κινεζικής Οικονοµίας και Ναυτιλίας – The internationalization of the
Chinese Economy and Chinese Shipping”. Ο κύριος Zhang Ye έχει πάρει το βραβείο «Τhe
honor ofShanghai Municipal Leading Talent», και είναι ανάµεσα στους «Top 10 Finance
LeadersinShanghai», έχει επιλεγεί ανάµεσα στους «Top 100
MostInfluentialPeopleofShippingSector» από την Lloyd'sList διαδοχικά το 2010-2013 και
2015. Το 2012 επίσης έχει λάβει τιµητική διάκριση ως ο «Top 10 Most Influential Shipping
People» στην Κίνα. Είναι επίσης ο «Shanghai Conference Ambassador» από το 2013.
2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το"2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award "θα δοθεί στο Καθηγητή Κώστα Θ.
Γραµµένο, CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos
Centre for Shipping, Trade & Finance, Cass Business School, City, University of London.
Τον καθηγητή κ. Γραµµένο θα προλογίσουν και παρουσιάσουν ο Δρ. Αντώνης
Παπαδηµητρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και ο Δρ.
Νικόλαος Τσάκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation
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Νικόλαος Τσάκος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation
και Πρόεδρος της Intertanko.
Η συνεισφορά του Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραµµένου είναι τεράστια στην παγκόσµια
ναυτιλιακή βιοµηχανία, όχι µόνο µε την προσφορά επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής
σκέψης µέσα από τα γραπτά και τις διδασκαλίες του, αλλά και µε τη δηµιουργία ενός
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος το οποίο απευθύνεται σε όσους επιθυµούν
σταδιοδροµία στον τοµέα της ναυτιλίας, ενέργειας, εµπορίου και οικονοµικών.
Περισσότεροι από 4.700 απόφοιτοι του κ. Γραµµένου κατέχουν ηγετικές θέσεις στη
διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα την οποία οδηγούν προς νέες κατευθύνσεις. Ο
Καθηγητής Κώστας Γραµµένος επέτυχε να έχει µια µοναδικά θετική και
µεταµορφωτική επίδραση στην παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία.
TARGET AUDIENCE
Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 8ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά
πάνω από 1,200 συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη
εισηγµένων και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών.Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα
υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών, θεσµικών επενδυτών, αναλυτών,
συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και χρηµατιστών,
διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων
Ναυτικής Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών,
οικονοµολόγων, δικηγόρων, οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Η Capital Link είναι εταιρία συµβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών
Σχέσεων µε έδρα τη Νέα Υόρκη και γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο και Όσλο. Μεταξύ
άλλων εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των
Ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης και Αµερικής.
Παράλληλα διοργανώνει ετησίως µία σειρά Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο,
στην Αθήνα , στη Λεµεσό και στη Σαγκάη που αφορούν στους κύριους τοµείς
δραστηριότητάς της
Η Capital Link έχει κερδίσει ηγετική θέση διεθνώς στον τοµέα των Investor Relations
όσον αφορά στη ναυτιλία συνεργαζόµενη µε την πλειοψηφία των ναυτιλιακών
εταιριών που είναι εισηγµένες στα δύο Αµερικανικά Χρηµατιστήρια, και τα
Χρηµατιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. Είναι η πιο αναγνωρίσιµη εταιρία
Επενδυτικών Σχέσεων στον συγκεκριµένο τοµέα µε προνοµιακή προσβασιµότητα σε
επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες και ΜΜΕ.Η Capital Link στοχεύει πάντα στην
ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας σ’ ένα ευρύ και διεθνές κοινό που περιλαµβάνει
µεταξύ άλλων επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες, οικονοµολόγους. Εις αναγνώριση
αυτής της προσπάθειάς µας, η Capital Link έλαβε δύο σηµαντικές διακρίσεις, το 2011
το Greek Shipping Lloyds Awards και επί τρία χρόνια, το 2012, το 2013 και το 2014 τα
βραβεία του Intercontinental Finance Magazine. Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, έχει βραβευτεί
προσωπικά για την αδιάκοπη, αποτελεσµατική και πλήρως αποδοτική του προσπάθεια
να προωθήσει την Ελλάδα και την Ελληνική Ναυτιλία στο εξωτερικό και στις διεθνείς
επενδυτικές κοινότητες από το International Propeller Club of the United States και το AHIAmerican Hellenic Institute.
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Capital Link’s 8th Athens Shipping Forum

Capital Link’s 8th Athens Shipping Forum

Capital Link is hosting its 8th Annual Greek Shipping Forum on Wednesday, February 15th, 2017 at the Divani
Caravel Hotel in Athens, Greece, in cooperation with the New York Stock Exchange and NASDAQ.
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.
FORUM OVERVIEW & STRUCTURE
This event will provide a comprehensive review of current trends and outlook of the global economy and the main
commodity, energy and shipping markets. It will also discuss critical issues and challenges the industry faces,
including geopolitical and regulatory developments, technical and commercial fleet management and access to
capital. It will examine bank financing, capital markets and alternative funding mechanisms and strategies.
Our Athens Forum, in its 8th year, draws consistently over 1,000 delegates and is known for its large attendance by
public and private shipping companies' executives and market participants.
FORUM KEYNOT SPEAKER
Keynote speaker of the Forum is Mr. Zhang Ye, President of the Shanghai Shipping Exchange who will discuss
“The internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”. Mr. Ye was awarded the honor of
Shanghai Municipal Leading Talent, Top 10 Finance Leaders in Shanghai and selected as the Top 100 Most Influential
People of Shipping Sector by Lloyd's List consecutively in 2010-2013 and 2015. In 2012, he was also awarded the
honor of Top 10 Most Influential Shipping People in China. He works as Shanghai Conference Ambassador since
2013.
2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
T h e "2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" will be presented to Professor Costas Th.
Grammenos CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping,
Trade & Finance, Cass Business School, City, University of London. Prof. Costas Grammenos has made a unique
contribution to the global shipping industry not only by providing scientific and academic thought leadership through
his writings and teachings but also through the establishment of an educational institution that has become the mustattend university for those who aspire careers in shipping, energy, trade and finance. More than 4.700 alumni belong
to a unique network of professionals who today lead the industry to new directions. Costas Grammenos has achieved
a uniquely positive and transformational impact on the global shipping industry.

Professor Costas Th. Grammenos will be introduced by Dr. Anthony Papadimitriou, President to the Board of
Directors of Alexander S. Onassis Foundation and Dr. Nikolas Tsakos, President & CEO, Tsakos Energy
Navigation; Chairman, Intertanko
TARGET AUDIENCE
Capital Link invites institutional investors, analysts, bankers, financial advisors, financial media, and other qualified
investors who are interested in enhancing their knowledge of shipping across all sectors. With an average of roughly
1000 participants each year, attendees can expect an informative networking forum connecting them to the shipping
industry’s key players, including influential members in the financial community, such as commercial and investment
banks.
INDUSTRY PANEL & PRESENTATION TOPICS TO BE COVERED:
Outlook & Opportunities in Shipping
Bank Finance & Shipping
Alternative Finance
Capital Markets
Restructuring
Private Equity
KEYNOTE ADDRESS
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INTERTANKO • Jefferies LLC • LISCR (Hellas) S.A. • Maritime Strategies International • Maxim Group LLC •
Meerbaum Capital Solutions • NAMEPA/NYMAR • NASDAQ • NAVES Corporate Finance • New York Stock
Exchange • Northern Shipping Funds • Oak Hill Advisors (Europe), LLP • Reed Smith • Seward & Kissel • Shanghai
Shipping Exchange • Sino Energy Capital Management, Hong Kong • Tototheo Group • Tsakos Energy Navigation •
Tufton Oceanic Lt • Varde Partners • Watson Farley Wlliams • Wells Fargo Securities LLC
IN COOPERATION WITH: New York Stock Exchange • NASDAQ
GLOBAL LEAD SPONSOR: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
LEAD SPONSOR: ALEXANDER S. ONASSIS FOUNDATION
GLOBAL GOLD SPONSORS: Clay Maitland • Columbia Shipmanagement • DNV GL • DVB • EY • The Marshall
Islands Registry • Tototheo Group
GLOBAL SPONSORS: Citi • Clarksons Platou Securities • CLYDE & CO • Jefferies • MSI • Reed Smith • SEWARD
& KISSEL LLP • TUFTON Oceanic • Watson Farley & Williams
EVENT SPONSΟRS : ABN AMRO • Crystal Ocean Maritime Assets • EHLERMANN RINDFLEISCH GADOW •
Holman Fenwick Willan • Liberian Registry • MAXIM Group • NAVES Corporate Finance • Wells Fargo Securities
SUPPORTING SPONSORS: Accuritas Clobal Solutions • The American Club • Lloyd’s Register • NIKI • Northern
Shipping Funds • Singhai Marine Services
BREAKFAST REFRESHMENTS SPONSOR: Bermuda Business Development Agency
COCKTAIL SPONSOR: NYMAR
COFFEE SPONSOR: Illy Iperespresso - Capsule System

SUPPORTING ORGANIZATIONS: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • BCA
College • CASS Business School • Hellenic Shortsea Shipowners Association • Greek Shipping Co-operation
Committee • Hellenic Chamber of Shipping • Hellenic Ship Suppliers & Exporters Association • Hellenic Shipbrokers
Association • HELMEPA • INTERMEPA • Piraeus Association For Maritime Arbitration • Piraeus Marine Club • Port
Captains Club • The International Propeller Club • Wista Hellas

INTENATIONAL MEDIA PARTNERS: AllAboutShipping.co.uk • The Maritime Executive • Ship2Shore
TradeWinds • Worldoils

•

GREEK MEDIA PARTNERS: Economia • www.efoplistesnews.gr • Elnavi • Huffpost Greece • www.maritimes.gr •
Naftemporiki • naftemporiki.gr • Naftika Chronika • Nafsgreen.gr • Shipping International Monthly Review

REGISTRATION
To register please go to the link below:
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http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html
FOR MORE INFORMATION
Please visit:
http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html?articleID=6xFypnfq5FO5qnK

For further information, please contact:
NEW YORK // Mrs. Olga Bornozi & Mrs. Eleni Bej
Tel. +1 212 661 75 66 - Email:obornozi@capitallink.com
ATHENS // Mrs. Eleni Kouroubali
Tel: +30 210 610 9800 - Email: marketing@capitallink.com
ORGANIZERS
Capital Link is known for the organization of large scale high quality maritime and investor forums in key industry
centers, such as New York, London, Athens, Shanghai, and as of 2017 in Limassol. Capital Link organizes fourteen
conferences annually, of which seven are focused on the maritime sector. Capital Link’s events draw the elite of the
financial, investment and maritime communities and provide a unique combination of superior informational content,
marketing and networking opportunities. Capital Link’s global marketing platform enhances the visibility and
reach of these events during the year on a global scale that lasts well beyond the date on which each event is
held, becoming a continuous reference point for market participants.
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8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Το 8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum θα πραγµατοποιηθεί στη Αθήνα την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου
2017 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και το NASDAQ.

Η ελληνική ναυτιλία παραμένει σημαντική για τη θαλάσσια οικονομία, αποτελώντας περίπου το 20 τοις
εκατό του παγκόσμιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονομική ύφεση, οι Έλληνες
επαγγελματίες της ναυτιλίας προσαρμόζονται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, αναζητώντας την
ανάπτυξη και καινούργιες ευκαιρίες, αντί να υποκύπτουν στην κατάστασή τους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σημερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσμιας οικονομίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιμα ζητήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία,
συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών και διαρρυθμιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εμπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηματοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου μεταξύ 12.30 – 1:00 πμ θα είναι ο κύριος Zhang Ye, Πρόεδρος του
Shanghai Shipping Exchange του οποίου το θέμα συζήτησης θα είναι : «Η διεθνοποίηση της Κινεζικής
Οικονομίας και Ναυτιλίας - The internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”. Ο κύριος
Zhang Ye έχει πάρει το βραβείο «Τhe honor of Shanghai Municipal Leading Talent», και είναι ανάμεσα στους
«Top 10 Finance Leaders in Shanghai», έχει επιλεγεί ανάμεσα στους «Top 100 Most Influential People of Shipping
Sector» από την Lloyd's List διαδοχικά το 2010-2013 και 2015. Το 2012 επίσης έχει λάβει τιμητική διάκριση ως
ο «Top 10 Most Influential Shipping People» στην Κίνα. Είναι επίσης ο «Shanghai Conference Ambassador» από
το 2013.

2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το "2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί στο Καθηγητή Κώστα Θ. Γραµµένο,
CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade &
Finance, Cass Business School, City, University of London.

Τον καθηγητή κ. Γραμμένο θα προλογίσουν και παρουσιάσουν ο Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και ο Δρ. Νικόλαος Τσάκος,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation και Πρόεδρος της Intertanko.
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Η συνεισφορά του Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραμμένου είναι τεράστια στην παγκόσμια ναυτιλιακή
βιομηχανία, όχι μόνο με την προσφορά επιστημονικής και ακαδημαϊκής σκέψης μέσα από τα γραπτά και τις
διδασκαλίες του, αλλά και με τη δημιουργία ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος το οποίο
απευθύνεται σε όσους επιθυμούν σταδιοδρομία στον τομέα της ναυτιλίας, ενέργειας, εμπορίου και
οικονομικών. Περισσότεροι από 4.700 απόφοιτοι του κ. Γραμμένου κατέχουν ηγετικές θέσεις στη διεθνή
ναυτιλιακή κοινότητα την οποία οδηγούν προς νέες κατευθύνσεις. Ο Καθηγητής Κώστας Γραμμένος
επέτυχε να έχει µια µοναδικά θετική και µεταµορφωτική επίδραση στην παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία.

TARGET AUDIENCE
Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 8ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά πάνω από 1,200
συνέδρους και είναι γνωστό για την μεγάλη συμμετοχή από στελέχη εισηγμένων
και ιδιωτικών
ναυτιλιακών εταιρειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών,
θεσμικών επενδυτών, αναλυτών, συμβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εμπορικών τραπεζιτών και
χρηματιστών, διαχειριστών πλοίων, μεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εμπειρογνωμόνων Ναυτικής
Τεχνολογίας, νηογνωμόνων, επενδυτών εμπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονομολόγων, δικηγόρων,
οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
Outlook & Opportunities in Shipping
Bank Finance & Shipping
Alternative Finance
Capital Markets
Restructuring
Private Equity
KEYNOTE ADDRESS
The Internationalization of China and Chinese Shipping
“One Belt – One Road” The New Silk Road and How it Will Affect Shipping
Regulatory Developments & Geopolitical Factors Affecting Shipping
Optimizing Technical Management & Fleet Performance
Analyst Panel

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ABN AMRO Bank NV • Alexander S. Onassis Foundation • Anangel Maritime Services Inc • Apollo Management
International • Berenberg Bank • BIMCO • Breakwater Capital • Cass Business School • Castlelake •
Citi
• Clarskons Platou Securities • Clyde & Co LLP • Columbia Shipmanagement • Common
Progress Company
• Offen Group • Chrystal Ocean Advisors • DC Maritime Partners • DNV GL - Region South
East Europe & Middle East • DVB Bank • EY • Holman Fenwick Willan International LLP • INTERCARGO •
INTERTANKO • Jefferies LLC • LISCR (Hellas) S.A. • Maritime Strategies International • Maxim Group • Meerbaum
Capital Solutions • NAMEPA/NYMAR • NASDAQ • NAVES Corporate Finance • New York Stock Exchange •
Northern Shipping Funds • Oak Hill Advisors (Europe), LLP • Reed Smith • Seward & Kissel • Shanghai Shipping
Exchange • Sino Energy Capital Management, Hong Kong • Tototheo Group • Tsakos Energy Navigation • Tufton
Oceanic Lt • Varde Partners • Watson Farley Wlliams • Wells Fargo Securities LLC

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange • NASDAQ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ALEXANDER S. ONASSIS FOUNDATION
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Clay Maitland • Columbia Shipmanagement • DNV GL • DVB • EY • The
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Marshall Islands Registry • Tototheo Group
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Citi • Clarksons Platou Securities • CLYDE & CO • Jefferies • MSI • Reed Smith •
SEWARD & KISSEL LLP • TUFTON Oceanic • Watson Farley & Williams
ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ABN AMRO • Crystal Ocean Maritime Assets • EHLERMANN RINDFLEISCH GADOW
• Holman Fenwick Willan • Liberian Registry • MAXIM Group • NAVES Corporate Finance • Wells Fargo Securities
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: Accuritas Clobal Solutions • The American Club • Lloyd’s Register • NIKI • Northern
Shipping Funds • Singhai Marine Services
BREAKFAST & REFRESHMENTS ΧΟΡΗΓΟΣ: Bermuda Business Development Agency
COCKTAIL ΧΟΡΗΓΟΣ: NYMAR
COFFEE ΧΟΡΗΓΟΣ: Illy Iperespresso - Capsule System

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • BCA College •
CASS Business School • Hellenic Shortsea Shipowners Association • Greek Shipping Co-operation Committee •
Hellenic Chamber of Shipping • Hellenic Ship Suppliers & Exporters Association • Hellenic Shipbrokers Association •
HELMEPA • INTERMEPA • Piraeus Association For Maritime Arbitration • Piraeus Marine Club • Port Captains Club •
The International Propeller Club • Wista Hellas
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΟΚΟΝΩΝΙΑΣ: AllAboutShipping.co.uk • The Maritime Executive • Ship2Shore
• TradeWinds • Worldoils
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Economia • www.efoplistesnews.gr • Elnavi • Huffpost Greece •
www.maritimes.gr • Naftemporiki • naftemporiki.gr • Naftika Chronika • Nafsgreen.gr • Shipping International Monthly
Review

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συµµετάσχετε στο συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακλουθώντας το παρακάτω link
http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακαλούµε επισκεφτείτε την σελίδα του Συνεδρίου :
http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html?articleID=6xFypnfq5FO5qnK

Παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 -Email : obornozi@capitallink.com
ΑΘΗΝΑ - κα. Ελενη Κουρούµπαλη Τηλ: +30 210 610 98 00 - Email : marketing@capitallink.com
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε :
Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITAL LINK: www.capitallinkforum.com

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
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Η Capital Link είναι εταιρία συμβούλων Επενδυτικής Επικοινωνίας και Επενδυτικών Σχέσεων με έδρα τη
Νέα Υόρκη και γραφεία σε Αθήνα, Λονδίνο και Όσλο. Μεταξύ άλλων εξειδικεύεται στο χώρο της
Ναυτιλίας, συνεργαζόμενη με την πλειονότητα των Ναυτιλιακών εταιριών εισηγμένων στα Χρηματιστήρια
της Ευρώπης και Αμερικής. Παράλληλα διοργανώνει ετησίως μία σειρά Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, στο
Λονδίνο, στην Αθήνα , στη Λεμεσό και στη Σαγκάη που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς
της Η Capital Link έχει κερδίσει ηγετική θέση διεθνώς στον τομέα των Investor Relations όσον αφορά στη
ναυτιλία συνεργαζόμενη με την πλειοψηφία των ναυτιλιακών εταιριών που είναι εισηγμένες στα δύο
Αμερικανικά Χρηματιστήρια, και τα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και Μιλάνου. Είναι η πιο αναγνωρίσιμη
εταιρία Επενδυτικών Σχέσεων στον συγκεκριμένο τομέα με προνομιακή προσβασιμότητα σε επενδυτές,
αναλυτές, τραπεζίτες και ΜΜΕ.Η Capital Link στοχεύει πάντα στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας σ’
ένα ευρύ και διεθνές κοινό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επενδυτές, αναλυτές, τραπεζίτες,
οικονομολόγους. Εις αναγνώριση αυτής της προσπάθειάς μας, η Capital Link έλαβε δύο σημαντικές
διακρίσεις, το 2011 το Greek Shipping Lloyds Awards και επί τρία χρόνια, το 2012, το 2013 και το 2014 τα
βραβεία του Intercontinental Finance Magazine. Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, έχει βραβευτεί προσωπικά για την
αδιάκοπη, αποτελεσματική και πλήρως αποδοτική του προσπάθεια να προωθήσει την Ελλάδα και την
Ελληνική Ναυτιλία στο εξωτερικό και στις διεθνείς επενδυτικές κοινότητες από το International Propeller
Club of the United States και το AHI-American Hellenic Institute.
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Capital Link’s 8th Athens Shipping Forum
Capital Link is hosting its 8th Annual Greek Shipping Forum on Wednesday, February 15th, 2017 at the Divani
Caravel Hotel in Athens, Greece, in cooperation with the New York Stock Exchange and NASDAQ.
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.

FORUM OVERVIEW & STRUCTURE
This event will provide a comprehensive review of current trends and outlook of the global economy and the main
commodity, energy and shipping markets. It will also discuss critical issues and challenges the industry faces,
including geopolitical and regulatory developments, technical and commercial fleet management and access to
capital. It will examine bank financing, capital markets and alternative funding mechanisms and strategies.
Our Athens Forum, in its 8th year, draws consistently over 1,000 delegates and is known for its large attendance by
public and private shipping companies' executives and market participants.

FORUM KEYNOTE SPEAKER
Keynote speaker of the Forum is Mr. Zhang Ye, President of the Shanghai Shipping Exchange who will discuss “The
internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”. Mr. Ye was awarded the honor of Shanghai
Municipal Leading Talent, Top 10 Finance Leaders in Shanghai and selected as the Top 100 Most Influential People
of Shipping Sector by Lloyd's List consecutively in 2010-2013 and 2015. In 2012, he was also awarded the honor of
Top 10 Most Influential Shipping People in China. He works as Shanghai Conference Ambassador since 2013.

2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
The "2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" will be presented to Professor Costas Th. Grammenos
CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade &
Finance, Cass Business School, City, University of London. Prof. Costas Grammenos has made a unique
contribution to the global shipping industry not only by providing scientific and academic thought leadership through
his writings and teachings but also through the establishment of an educational institution that has become the mustattend university for those who aspire careers in shipping, energy, trade and finance. More than 4.700 alumni belong
to a unique network of professionals who today lead the industry to new directions. Costas Grammenos has achieved
a uniquely positive and transformational impact on the global shipping industry.
Professor Costas Th. Grammenos will be introduced by Dr. Anthony Papadimitriou, President to the Board of
Directors of Alexander S. Onassis Foundation and Dr. Nikolas Tsakos, President & CEO, Tsakos Energy Navigation;
Chairman, Intertanko

TARGET AUDIENCE
Capital Link invites institutional investors, analysts, bankers, financial advisors, financial media, and other qualified
investors who are interested in enhancing their knowledge of shipping across all sectors. With an average of roughly
1000 participants each year, attendees can expect an informative networking forum connecting them to the shipping
industry’s key players, including influential members in the financial community, such as commercial and investment
banks.

INDUSTRY PANEL & PRESENTATION TOPICS TO BE COVERED:
•
•
•
•
•
•
•

Outlook & Opportunities in Shipping
Bank Finance & Shipping
Alternative Finance
Capital Markets
Restructuring
Private Equity
KEYNOTE ADDRESS

The Internationalization of China and Chinese Shipping
• “One Belt – One Road” The New Silk Road and How it Will Affect Shipping
• Regulatory Developments & Geopolitical Factors Affecting Shipping
• Optimizing Technical Management & Fleet Performance
• Analyst Panel

PARTICIPATING COMPANIES & ORGANIZATIONS
ABN AMRO Bank NV • Alexander S. Onassis Foundation • Anangel Maritime Services Inc • Apollo Management
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International • Berenberg Bank • BIMCO • Breakwater Capital • Cass Business School • Castlelake •
Citi
• Clarskons Platou Securities • Clyde & Co LLP • Columbia Shipmanagement • Common
Progress Company
• Offen Group • Chrystal Ocean Advisors • DC Maritime Partners • DNV GL - Region South
East Europe & Middle East • DVB Bank • EY • Holman Fenwick Willan International LLP • INTERCARGO •
INTERTANKO • Jefferies LLC • LISCR (Hellas) S.A. • Maritime Strategies International • Maxim Group LLC •
Meerbaum Capital Solutions • NAMEPA/NYMAR • NASDAQ • NAVES Corporate Finance • New York Stock
Exchange • Northern Shipping Funds • Oak Hill Advisors (Europe), LLP • Reed Smith • Seward & Kissel • Shanghai
Shipping Exchange • Sino Energy Capital Management, Hong Kong • Tototheo Group • Tsakos Energy Navigation •
Tufton Oceanic Lt • Varde Partners • Watson Farley Wlliams • Wells Fargo Securities LLC
IN COOPERATION WITH: New York Stock Exchange • NASDAQ
GLOBAL LEAD SPONSOR: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
LEAD SPONSOR: ALEXANDER S. ONASSIS FOUNDATION
GLOBAL GOLD SPONSORS: Clay Maitland • Columbia Shipmanagement • DNV GL • DVB • EY • The Marshall
Islands Registry • Tototheo Group
GLOBAL SPONSORS: Citi • Clarksons Platou Securities • CLYDE & CO • Jefferies • MSI • Reed Smith • SEWARD
& KISSEL LLP • TUFTON Oceanic • Watson Farley & Williams
EVENT SPONSΟRS: ABN AMRO • Crystal Ocean Maritime Assets • EHLERMANN RINDFLEISCH GADOW •
Holman Fenwick Willan • Liberian Registry • MAXIM Group • NAVES Corporate Finance • Wells Fargo Securities
SUPPORTING SPONSORS: Accuritas Clobal Solutions • The American Club • Lloyd’s Register • NIKI • Northern
Shipping Funds • Singhai Marine Services
BREAKFAST REFRESHMENTS SPONSOR: Bermuda Business Development Agency
COCKTAIL SPONSOR: NYMAR
COFFEE SPONSOR: Illy Iperespresso - Capsule System
SUPPORTING ORGANIZATIONS: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • BCA
College • CASS Business School • Hellenic Shortsea Shipowners Association • Greek Shipping Co-operation
Committee • Hellenic Chamber of Shipping • Hellenic Ship Suppliers & Exporters Association • Hellenic Shipbrokers
Association • HELMEPA • INTERMEPA • Piraeus Association For Maritime Arbitration • Piraeus Marine Club • Port
Captains Club • The International Propeller Club • Wista Hellas
INTENATIONAL MEDIA PARTNERS: AllAboutShipping.co.uk • The Maritime Executive • Ship2Shore
•
TradeWinds • Worldoils
GREEK MEDIA PARTNERS: Economia • www.efoplistesnews.gr • Elnavi • Huffpost Greece • www.maritimes.gr •
Naftemporiki • naftemporiki.gr • Naftika Chronika • Nafsgreen.gr • Shipping International Monthly Review

REGISTRATION
To register please go to the link below:
http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html

FOR MORE INFORMATION
Please visit:
http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html?articleID=6xFypnfq5FO5qnK
For further information, please contact:
NEW YORK // Mrs. Olga Bornozi & Mrs. Eleni Bej
Tel. +1 212 661 75 66 - Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to
view it.
ATHENS // Mrs. Eleni Kouroubali
Tel: +30 210 610 9800 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to
view it.
ORGANIZERS
Capital Link is known for the organization of large scale high quality maritime and investor forums in key industry
centers, such as New York, London, Athens, Shanghai, and as of 2017 in Limassol. Capital Link organizes fourteen
conferences annually, of which seven are focused on the maritime sector. Capital Link’s events draw the elite of the
financial, investment and maritime communities and provide a unique combination of superior informational content,
marketing and networking opportunities. Capital Link’s global marketing platform enhances the visibility and
reach of these events during the year on a global scale that lasts well beyond the date on which each event is
held, becoming a continuous reference point for market participants.
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Shanghai Shipping Exchange president to address 2017 Capital Link Greek Shipping Foru
The 8th annual Capital Link Greek Shipping Forum, in cooperation with the NYSE and NASDAQ, will take place in the
Greek capital on Wednesday, Feb. 15, at a central Athens hotel.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Στις 15/2 το 8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Το 8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum θα πραγµατοποιηθεί στη Αθήνα την Τετάρτη 15
Φεβρουαρίου 2017 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και το
NASDAQ.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική για τη θαλάσσια οικονοµία, αποτελώντας περίπου το 20 τοις
εκατό του παγκόσµιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες
επαγγελµατίες της ναυτιλίας προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την
ανάπτυξη και καινούργιες ευκαιρίες, αντί να υποκύπτουν στην κατάστασή τους.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
Κεντρικός οµιλητής του Συνεδρίου µεταξύ 12.30 – 1:00 πµ θα είναι ο κύριος Zhang Ye, Πρόεδρος του
Shanghai Shipping Exchange του οποίου το θέµα συζήτησης θα είναι : «Η διεθνοποίηση της Κινεζικής
Οικονοµίας και Ναυτιλίας - The internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”. Ο κύριος
Zhang Ye έχει πάρει το βραβείο «Τhe honor of Shanghai Municipal Leading Talent», και είναι ανάµεσα στους
«Top 10 Finance Leaders in Shanghai», έχει επιλεγεί ανάµεσα στους «Top 100 Most Influential People of Shipping
Sector» από την Lloyd's List διαδοχικά το 2010-2013 και 2015. Το 2012 επίσης έχει λάβει τιµητική διάκριση ως
ο «Top 10 Most Influential Shipping People» στην Κίνα. Είναι επίσης ο «Shanghai Conference Ambassador» από
το 2013.
Το "2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί στο Καθηγητή Κώστα Θ. Γραµµένο,
CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade &
Finance, Cass Business School, City, University of London.
Τον καθηγητή κ. Γραµµένο θα προλογίσουν και παρουσιάσουν ο Δρ. Αντώνης Παπαδηµητρίου,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και ο Δρ. Νικόλαος Τσάκος,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation και Πρόεδρος της Intertanko.
Η συνεισφορά του Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραµµένου είναι τεράστια στην παγκόσµια ναυτιλιακή
βιοµηχανία, όχι µόνο µε την προσφορά επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής σκέψης µέσα από τα γραπτά και τις
διδασκαλίες του, αλλά και µε τη δηµιουργία ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος το οποίο
απευθύνεται σε όσους επιθυµούν σταδιοδροµία στον τοµέα της ναυτιλίας, ενέργειας, εµπορίου και
οικονοµικών. Περισσότεροι από 4.700 απόφοιτοι του κ. Γραµµένου κατέχουν ηγετικές θέσεις στη διεθνή
ναυτιλιακή κοινότητα την οποία οδηγούν προς νέες κατευθύνσεις. Ο Καθηγητής Κώστας Γραµµένος
επέτυχε να έχει µια µοναδικά θετική και µεταµορφωτική επίδραση στην παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία.
Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών, θεσµικών επενδυτών,
αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και χρηµατιστών,
διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής Τεχνολογίας,
νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων, οικονοµικών
συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
The Internationalization of China and Chinese Shipping
Οι επιβειωµένες συµµετοχές περιλαµβάνουν τις ABN AMRO Bank NV, Alexander S. Onassis Foundation,
Anangel Maritime Services Inc, Apollo Management International, Berenberg Bank, BIMCO, Breakwater Capital, Cass
Business School, Castlelake, Citi, Clarskons Platou Securities, Clyde & Co LLP, Columbia Shipmanagement,
Common Progress Company, Offen Group, Chrystal Ocean Advisors, DC Maritime Partners, DNV GL - Region South
East Europe & Middle East, DVB Bank, EY, Holman Fenwick Willan International LLP, INTERCARGO,
INTERTANKO, efferies LLC, LISCR (Hellas) S.A., Maritime Strategies International, Maxim Group, Meerbaum Capital
Solutions, NAMEPA/NYMAR, NASDAQ, NAVES Corporate Finance, New York Stock Exchange, Northern Shipping
Funds, Oak Hill Advisors (Europe), LLP, Reed Smith, Seward & Kissel, Shanghai Shipping Exchange, Sino Energy
Capital Management, Hong Kong, Tototheo Group, Tsakos Energy Navigation, Tufton Oceanic Lt, Varde Partners,
Watson Farley Wlliams και Wells Fargo Securities LLC
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Για να συµµετάσχετε στο συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακλουθώντας το παρακάτω link
http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακαλούµε επισκεφτείτε την σελίδα του Συνεδρίου :
http://forums.capitallink.com/shipping/2017greece/index.html?articleID=6xFypnfq5FO5qnK
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Shanghai Shipping Exchange president to address 2017 Capital Link Greek Shipping
Forum
The 8th annual Capital Link Greek Shipping Forum, in cooperation with the NYSE and NASDAQ, will take place in the
Greek capital on Wednesday, Feb. 15, at a central Athens hotel.
ΠΗΓΗ: @naftemporiki.gr.
Για να δείτε την αρχική ανάρτηση κάντε κλικ εδώ
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Shanghai Shipping Exchange president to address 2017 Capital Link Greek Shipping
Forum
"N" serves as a communications sponsor for the forum.
The 8th annual Capital Link Greek Shipping Forum, in cooperation with the NYSE and NASDAQ, will take place in the
Greek capital on Wednesday, Feb. 15, at a central Athens hotel.
Crucial challenges affecting the global sector, such as geopolitical developments and regulatory challenges, will be
discussed, as well as strategies for managing vessels and access to finance capital.
This year's main speaker will be Zhang Ye, the president of the Shanghai Shipping Exchange, whose address will
revolve around the issue of "Internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping."
"N" serves as a communications sponsor for the forum.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Shanghai Shipping Exchange president to address 2017 Capital Link Greek Shipping
Forum
"N" serves as a communications sponsor for the forum.
The 8th annual Capital Link Greek Shipping Forum, in cooperation with the NYSE and NASDAQ, will take place in the
Greek capital on Wednesday, Feb. 15, at a central Athens hotel.
Crucial challenges affecting the global sector, such as geopolitical developments and regulatory challenges, will be
discussed, as well as strategies for managing vessels and access to finance capital.
This year's main speaker will be Zhang Ye, the president of the Shanghai Shipping Exchange, whose address will
revolve around the issue of "Internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping."
"N" serves as a communications sponsor for the forum.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Capital Link Greek Shipping Forum θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017
no Dlvanl Caravel Hotel σι συνεργασία με το NASDAQ και το New York Stock Exchange.
Γο 8o Ετήσιο

1ΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1 ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(ατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σημερινών τάσεων και προοπτικών της παγκοσμίας οικονομίας
πις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας, θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιμα ζητήματα και οι
τροκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών και διαρρυθμκπικών εξελίξεων,
ιαθώς και η τεχνική και εμπορική διαχείριση του στάλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι ομιλιτές θα εξετάσουν
ους τρόπους χρηματοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
.ιηχανισμούς και πηγές χρηματοδότησης.
(ΕΝΤΡ1ΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
(εντρικός ομιλητής του Συνεδρίου μεταξύ 12.30

- 1:00 μμ είναι ο κύριος Zhang Ye, Πρόεδρος το» Shanghai Shipping
Exchange του οποίου το θέμα συζήτησης είναι : «Η διεθνοποίηση της Κινεζικής Οικονομίας και Ναυτιλίας - The
ntarnallonal.zat.on of the Chinese Economy and Chinese Shipping'
1017 CAPITAL UNK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD

Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί στο Καθηγητή κο Κώστα θ. Γραμμένο, CBE DSc
-RF Chair in Shipping, Trade ft Finance, Chairman, Coatai Grammenos Centre for Shipping, Trade & Finance, Caaa
Justness School, City. University of London.

Γο "2017

κ. Γραμμένο θα προλογίσουν και παρουσιάσουν ο Δρ. Αντώνης ΠατταβημητρΙου, Πρόεδρος του Δ.Χ. του
δράματος Αλέξανδρος Ζ. Ωνάσης και ο Δρ. Νικόλαος Τσάκος. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Taakoa
Energy Navigation και Πρόεδρος της Intertanko.
Γον καθηγητή

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Outlook S Opportunities in Shipping · Bank Finance ft Shipping · Alternative Finance · Capital Markets · Restructuring
' Private Equity · KEYNOTE ADDRESS The Internationalization of China and Chinese Shipping · "One Belt - One Road'
1

The New Silk Road and How it Will Affect Shipping · Regulatory Developments S Geopolitical Factors Affecting Shipping
' Optimizing Technical Management & Fleet Performance · Analyst Panel
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

\BN AMRO Bank NV · Alexander S. Onassis Foundation · Anangel Maritime Services Inc · Apollo Management

international · Berenberg Bank · BIMCO · Breakwater Capital · Cass Business School · Castlelake · Crti · Clarskons
Platou Securities · Clyde & Co LLP · Columbia Shipmanagement · Common Progress Company · Offen Group · Chrystal
Dcean Advisors · DC Maritime Partners · DNV GL - Region South East Europe ft Middle East · DVB Bank · EY · Holman
Fenwick Willan International LLP · INTERCARGO ■ INTERTANKO · Jefferies LLC · LISCR (Hellas) S A. · Maritime
Strategies International · Maxim Group · Meerbaum Capital Solutions · NAMEPA/NYMAR · NASDAQ · NAVES Corporate
Finance · New York Stock Exchange · Northern Shipping Funds · Oak Hill Advisors (Europe), LLP · Reed Smith · Seward
I Kissel · Shanghai Shipping Exchange · Sino Energy Capital Management, Hong Kong · Tototheo Group · Tsakos Energy
Navigation · Tufton Oceanic Lt · Varde Partners · Watson Farley Wlliams · Wells Fargo Securities LLC
EE ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME: NASDAQ · New York Stock Exchange ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: TSAKOS ENERGY
NAVIGATION LTD ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ALEXANDER S ONASSIS FOUNDATION ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Clay
Maitland Columbia Shipmanagement DNV GL DVB EY · The Marshall Islands Registry · Tototheo Group
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Citi · Clarksons Platou Securities · CLYDE ft CO · Jefferies · MSI · Reed Smith · SEWARD ft
KISSEL LLP · Watson Farley ft Wlliams ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΟΖΗΣ: ABN AMRO · BERENBERG · Crystal Ocean Maritime
Assets · EHLERMANN RINDFLEISCH GADOW · Holman Fenwick Willan · Libérien Registry · MAXIM Group · NAVES
Corporate Finance · Weils Fargo Securities ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: Accuritas Clobal Solutions · The American Club
■ FLOTT ft CO. PC ATTORNEYS · Lloyd's Register · NIKI · Northern Shipping Funds · Seanergy · Singhai Marine Service
ΧΟΡΗΓΟΣ BREAKFAST ft REFRESHMENTS: Bermuda Business Development Agency ΧΟΡΗΓΟΣ COCKTAIL: NYMAR
ΧΟΡΗΓΟΣ COFFEE: Illy Iperespresso - Σύστημα Κάψουλας

·

·

·

New Yack - London - Athens - Unussol - Oslo Tai +30 210 610 9800. email

·

Shanghai

forumsecapitallink.com
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8ο Ετήσιο Greek Shipping Forum της Capital Link: Στην Αθήνα στις 15 Φεβρουαρίου
Το 8ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum θα πραγµατοποιηθεί στη Αθήνα την Τετάρτη 15
Φεβρουαρίου 2017 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και το
NASDAQ.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική για τη θαλάσσια οικονοµία, αποτελώντας περίπου το 20 τοις
εκατό του παγκόσµιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες
επαγγελµατίες της ναυτιλίας προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την
ανάπτυξη και καινούργιες ευκαιρίες, αντί να υποκύπτουν στην κατάστασή τους.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Κεντρικός οµιλητής του Συνεδρίου µεταξύ 12.30 – 1:00 πµ θα είναι ο κύριος Zhang Ye, Πρόεδρος του
Shanghai Shipping Exchange του οποίου το θέµα συζήτησης θα είναι : «Η διεθνοποίηση της Κινεζικής
Οικονοµίας και Ναυτιλίας – The internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”.
Ο κύριος Zhang Ye έχει πάρει το βραβείο «Τhe honor of Shanghai Municipal Leading Talent», και είναι ανάµεσα
στους «Top 10 Finance Leaders in Shanghai», έχει επιλεγεί ανάµεσα στους «Top 100 Most Influential People of
Shipping Sector» από την Lloyd’s List διαδοχικά το 2010-2013 και 2015. Το 2012 επίσης έχει λάβει τιµητική
διάκριση ως ο «Top 10 Most Influential Shipping People» στην Κίνα. Είναι επίσης ο «Shanghai Conference
Ambassador» από το 2013.
2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το “2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” θα δοθεί στο Καθηγητή Κώστα Θ. Γραµµένο,
CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade &
Finance, Cass Business School, City, University of London.
Τον καθηγητή κ. Γραµµένο θα προλογίσουν και παρουσιάσουν ο Δρ. Αντώνης Παπαδηµητρίου,
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και ο Δρ. Νικόλαος Τσάκος,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation και Πρόεδρος της Intertanko.
Η συνεισφορά του Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραµµένου είναι τεράστια στην παγκόσµια ναυτιλιακή
βιοµηχανία, όχι µόνο µε την προσφορά επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής σκέψης µέσα από τα γραπτά και τις
διδασκαλίες του, αλλά και µε τη δηµιουργία ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος το οποίο
απευθύνεται σε όσους επιθυµούν σταδιοδροµία στον τοµέα της ναυτιλίας, ενέργειας, εµπορίου και
οικονοµικών. Περισσότεροι από 4.700 απόφοιτοι του κ. Γραµµένου κατέχουν ηγετικές θέσεις στη διεθνή
ναυτιλιακή κοινότητα την οποία οδηγούν προς νέες κατευθύνσεις. Ο Καθηγητής Κώστας Γραµµένος
επέτυχε να έχει µια µοναδικά θετική και µεταµορφωτική επίδραση στην παγκόσµια ναυτιλιακή βιοµηχανία.
TARGET AUDIENCE
Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 8ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά πάνω από 1,200
συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων και ιδιωτικών
ναυτιλιακών εταιρειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών,
θεσµικών επενδυτών, αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και
χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής
Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων,
οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
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To 80 Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017
στο Dlvanl Caravel Hotal σι συνεργασία με το NASDAQ και το New York Stock Exchange

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σημερινών τάσεων και προοπτικών της παγκοσμίας οικονομίας
στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων της ενέργειας και της ναυτιλίας θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιμα ζητήματα και οι
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών και διαρρυθμκπικών εξελίξεων
καθώς και η τεχνική και εμπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια Επίσης οι ομιλιτές θα εξετάσουν
τους τρόπους χρηματοδότησης από τη τραπεζική αγορά από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
μηχανισμούς και πηγές χρηματοδότησης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου μεταξύ 12.30 1:00 μμ είναι ο κύριος Zhang Ye Πρόεδρος του Shanghai Shipping
Η διεθνοποίηση της Κινεζικής Οικονομίας και Ναυτιλίας
The
Exchange του οποίου το θέμα συζήτησης είναι
internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping
2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
To 2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award θα δοθεί στο Καθηγητή ko Κώστα θ Γραμμένο CBE DSc
LRF Chair in Shipping Trade
Finance Chairman Costas Grammenos Centre for Shipping Trade
Finance Cass
Business School City University of London
Τον καθηγητή κ Γραμμένο θα προλογίσουν και παρουσιάσουν ο Δρ Αντώνης Πατταδημητρίου Πρόεδρος του Δ.Σ του
Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ Ωνάσης και ο Δρ Νικόλαος Τσάκος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Tsakos

Energy Navigation και Πρόεδρος της Intertanko

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
• Outlook
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• Private
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Navigation Tufton Oceanic Lt Varde Partners Watson Farley Wlliams Wells Fargo Securities LLC
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME NASDAQ
New York Stock Exchange ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ TSAKOS ENERGY
NAVIGATION LTD ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ALEXANDER S ONASSIS FOUNDATION ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Clay
Maitland
Columbia Shipmanagement
DNV GL
DVB
EY
The Marshall Islands Registry
Tototheo Group
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Citi Clarksons Platou Securities CLYDE CO Jefferies MSI Reed Smith SEWARD
KISSEL LLP Watson Farley S Williams ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ABN AMRO BERENBERG Crystal Ocean Maritime
Assets EHLERMANN RINDFLEISCH GADOW Holman Fenwick Willan Liberian Registry MAXIM Group NAVES
Corporate Finance Wells Fargo Securities ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ Accuritas Clobal Solutions The American Club
• FLOTT
CO PC ATTORNEYS Lloyd's Register NIKI Northern Shipping Funds Seanergy Singhai Marine Services
ΧΟΡΗΓΟΣ BREAKFAST REFRESHMENTS Bermuda Business Development Agency ΧΟΡΗΓΟΣ COCKTAIL NYMAR
ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE Illy Iperespresso Σύστημα Κάψουλας E l ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α Ε

New York
Tel
lia

London

Athens

Umassol

Oslo

Shanghai

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

naftemi»rikL.ï.r
30 210 610 9800 email forumsecaprtallink.com
NAFTENPi*(|itl
ι
m
e moi-Si-u ίίΐ·λϋ"ΐ-ι σ-'μμ^τι-χΐι it-t http7/forumsxapi(aMiiTfc.corn/shipping/2017greFie/indeit.html

v

Συµµετοχή 20% του οµίλου Τσάκου σε fund 500 εκατ. δολ. για bulkers...

1 of 2

Οικονοµία & Αγορές

http://www.naftemporiki.gr/finance/printStory/1203398

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017 07:52

Συµµετοχή 20% του οµίλου Τσάκου σε fund 500
εκατ. δολ. για bulkers
Ενώ πληθαίνουν οι εκτιµήσεις για αλλαγή κλίµατος επί το θετικότερο στη
ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου τα επόµενα δυο χρόνια, ταυτόχρονα
βλέπουν το φως της δηµοσιότητας και τα πρώτα σηµαντικά επενδυτικά
σχέδια που αφορούν τον συγκεκριµένο κλάδο.

Από την έντυπη έκδοση
Του Λάµπρου Καραγεώργου
lkar@naftemporiki.gr
Ενώ πληθαίνουν οι εκτιµήσεις για αλλαγή κλίµατος επί το θετικότερο στη ναυλαγορά χύδην ξηρού
φορτίου τα επόµενα δυο χρόνια, ταυτόχρονα βλέπουν το φως της δηµοσιότητας και τα πρώτα
σηµαντικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον συγκεκριµένο κλάδο.
Έτσι, την ίδια στιγµή που ο µη εκτελεστικός πρόεδρος του οίκου Clarkson Research Services, Martin
Stopford, µιλώντας στο Capital Link Forum στην Κύπρο σηµείωνε ότι οι πλοιοκτήτες πρέπει να
προετοιµάζονται για µία άνοδο της αγοράς ξηρού φορτίου, ο όµιλος Τσάκου συζητούσε ήδη την
πιθανότητα συµµετοχής µε συγκεκριµένο ποσοστό σε επενδυτικό fund που θα χρηµατοδοτήσει
αγορές πλοίων µεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, αξιοποιώντας συνολικά κεφάλαια ύψους
τουλάχιστον 500 εκατ. δολ.
Οι πλοιοκτήτες Bulker θα πρέπει να ετοιµάζονται και να κάνουν σχεδιασµούς εν όψει µιας
επικείµενης ανάκαµψης της ναυτιλίας χύδην ξηρού φορτίου, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι θα γίνει
άµεσα, υπογράµµισε ο κ. Stopford. Τώρα είναι η ώρα να κάνουν σχέδια οι εφοπλιστές που αφορούν
µία αγορά που θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, καθώς το χαµηλότερο σηµείο του κύκλου είναι
παρελθόν. Όλοι πρέπει να σκέφτονται θετικά, σύµφωνα µε τον κ. Stopford.
Ο ίδιος συµπλήρωσε ότι η αγορά προκειµένου να ανακτήσει το χαµένο έδαφος θα πρέπει να
απαλλαγεί από ένα 18% του στόλου που θεωρείται ότι είναι η επιπλέον προσφερόµενη
χωρητικότητα. Παράλληλα εκτίµησε ότι το 2021 η αγορά θα βρεθεί στο νέο υψηλότερο σηµείο του
κύκλου αυτής της περιόδου.
Στη βάση αυτών των θετικών εκτιµήσεων θα πρέπει να εξετασθούν και οι κινήσεις που
καταγράφονται τελευταία και αφορούν επενδύσεις στον χώρο των bulkers. Μεταξύ αυτών που
κινούνται περιλαµβάνεται και ο όµιλος Τσάκου, ο οποίος σε συνεργασία µε έναν αριθµό διαχειριστών
κεφαλαίων εξετάζουν επενδύσεις σε second hand πλοία τα οποία θα τα διαχειρίζεται εταιρεία του
ελληνικού εφοπλιστικού οµίλου.
Σύµφωνα µε τους Lloydslist, ο όµιλος Τσάκου συνεργάζεται ήδη µε τη Swiss Capital Alternative
Investments µε στόχο τη δηµιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου που θα χρηµατοδοτήσει αγορές
πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίου. Σύµφωνα µε του Lloydslist, το fund αυτό θα διαθέσει, όπως
προαναφέρθηκε, συνολικά 500 εκατ. δολ., µε τον όµιλο Τσάκου να συµµετέχει µε 20% στο εν λόγω
fund.
Το fund στοχεύει να αγοράσει ποιοτικά secondhand bulk carriers, στο κάτω µέρος του τρέχοντος
ναυτιλιακού κύκλου και ελπίζει σε µία απόδοση 68%.
Η Lloyd’s List σηµειώνει ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν αλλάζει παρά το γεγονός ότι το Swiss Capital
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Alternative Investment εξαγοράστηκε πρόσφατα από το StepStone, µία άλλη εταιρεία µε έδρα τη νέα
Υόρκη και ενεργητικό 28 δισ. δολ.
Επίσης σηµειώνει ότι το fund εστιάζει στην αγορά σύγχρονων πλοίων panamax, kamsarmax,
post-panamax και capesize bulk carriers τα οποία έχουν κατασκευασθεί στη Νότιο Κορέα και την
Ιαπωνία.
Σηµειώνεται ότι ο όµιλος Τσάκου έχει πολύ σηµαντική παρουσία στα δεξαµενόπλοια µέσω της
εισηγµένης Tsakos Energy Νavigation, µε έναν στόλο µεγαλύτερο των 60 πλοίων, ωστόσο διαθέτει
παρουσία και στα πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων και στα πλοία µεταφοράς χύδην ξηρού
φορτίου µε private εταιρείες. Ειδικά στο ξηρό φορτίο η εταιρεία ελέγχει έναν στόλο από επτά
capesize και panamax.
Οι τιµές
Οι τιµές στα πλοία µεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου είναι χαµηλότερες κατά 30%-40% σε σύγκριση
µε δύο χρόνια πριν, ενώ το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται µια τάση ανόδου καθώς πολλοί είναι οι
αναλυτές και πλοιοκτήτες που αναµένουν µια επανάκαµψη της αγοράς τα επόµενα δυο χρόνια.
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Agenda
MONDAY
New Democracy leader Kyriakos Mitsotakis visits Germany, where he will meet with Chancellor Angela Merkel on
Monday and Finance Minister Wolfgang Schaeuble on Tuesday.
The Environment Ministry holds two events on the Electronic Waste Register, on Monday and Tuesday, at 119
Mesogion, Athens. (Info: www.ypeka.gr)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) publishes data for November construction activity and October museum
and archaeological site visitors.
TUESDAY
The Civil Servants’ Union (ADEDY) will hold a work stoppage from 12.30 p.m. until the end of the shift.
PAME, the Communist Party-affiliated workers’ union, organizes a rally at 1.30 p.m. at Vathis Square in Athens.
To Potami leader Stavros Theodorakis meets European Commissioners for Economic and Monetary Affairs Pierre
Moscovici and for Regional Policy Corina Cretu in Strasbourg.
The Federation of Hellenic Enterprises (SEV) and the Athens Chamber of Commerce and Industry (EBEA) organize a
business mission to Tel Aviv. To Thursday.
The Hellenic Management Association (EEDE) hosts a workshop titled “Investors in People: Leading success through
people.” Starts at 6 p.m., at 200 Ionias, Athens. (Info: 210.211.2000, certification1@eede.gr)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will release the December readings of its industrial import price index and
its agriculture imports and export price indexes.
WEDNESDAY
The 8th Annual Capital Link Greek Shipping Forum, themed “Opportunities & Challenges,” is taking place at the Divani
Caravel Hotel, 2 Vassileos Alexandrou, Athens. (Info: 210.610.9800, marketing@capitallink.com)
The annual Chrima 2016 business awards ceremony is taking place at the Divani Caravel Hotel, 2 Vassileos
Alexandrou, Athens, at 7 p.m., with Capital Market Commission President Charalambos Gotsis as the keynote
speaker.
The Hellenic Human Resource Management Institute of the Hellenic Management Association (EIMAD/EEDE) starts
its 7th “Mentoring in Human Capital” series of events at 6 p.m., at 200 Ionias, Athens. (Info: 210.211.2000,
ima@eede.gr)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will issue the January reading of its consumer price index.
THURSDAY
The 4th Information Security Conference, themed “Next Level, New Rules, Emerging Opportunities,” is held at the
Maroussi Plaza Amphitheater, 3A Frangoklissias, Maroussi, Athens. (Info: 210.661.7777, igkini@boussias.com)
The 1st international Conference on entrepreneurial Cooperation opens at the northeastern Greek town of Orestiada
(Electra Hotel, 52 Pantazidou). To Friday. (Info: evroschamber.gr)
FRIDAY
A “Law Forum on Data Protection and Privacy” is held at the NJV Plaza Hotel, Syntagma Square, Athens. (Info:
www.palladianconferences.gr)
The Konrad Adenauer Stiftung holds the first round of its Political Academy in Nicosia, Cyprus, with the support of the
Glafcos Clerides Institute. (Info: www.kas.de/griechenland)
SATURDAY
The 8th Pharmacy Management and Communication conference and exhibition opens at the Metropolitan Expo
center, by the Athens airport. To Sunday. (Info: www.pharmamanage.gr)
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Tourism Generis, the exclusive representative of the Chinese Outbound Tourism Research Institute (COTRI), and
AA+Partners organize a “Chinese Tourist Welcome” seminar in Thessaloniki, at the Domotel Les Lazaristes Hotel.
(Info: www.tourism-generis.com)
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Πάνω από 1.000 σύνεδροι στο 8ο ετήσιο Greek
Shipping Forum της Capital Link
15 Φεβρουαρίου, 2017

Εθνικός Κήρυξ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, µε τον Κινέζο καλεσµένο του συνεδρίου Zhang Ye.
Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ

Του Αρη Παπαδόπουλου.
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αλλο ένα επιτυχηµένο συνέδριο διοργάνωσε το Capital Link και
αυτή τη φορά ήταν το 8ο ετήσιο Greek Shipping Forum, που έγινε την Τετάρτη σε κεντρικό ξενοδοχείο
της Αθήνας σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και το NASDAQ.
Πάνω από χίλιοι σύνεδροι συµµετείχαν, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον για την πρωτοπόρα
ελληνική Ναυτιλία. Και δεν είναι τυχαίο ότι ειδικά για το συνέδριο ήρθε από τη Σαγκάη για να είναι
κεντρικός οµιλητής του Συνεδρίου ο κ. Zhang Ye, πρόεδρος του Shanghai Shipping Exchange.
Η οµιλία του είχε θέµα «Η διεθνοποίηση της κινεζικής Οικονοµίας και Ναυτιλίας – The
internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping» και παρά το γεγονός ότι µίλησε
Κινεζικά έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία που κράτησαν το ακροατήριο αφυπνισµένο, καθώς η Κίνα
προσπαθεί να επεκταθεί ναυτιλιακά και αποδίδει µεγάλη συνεργασία µε Ελληνες εφοπλιστές και
ναυτιλιακές εταιρείες.

Η αντιπροσωπεία από τη Σαγκάη µε επικεφαλής τον πρόεδρο του Shanghai Shipping Exchange, Zhang Ye. Φωτογραφία:
Εθνικός Κήρυξ

Ο κ. Zhang Ye έχει πάρει το βραβείο «Τhe honor of Shanghai Municipal Leading Talent», και είναι
ανάµεσα στους «Top 10 Finance Leaders in Shanghai», έχει επιλεγεί ανάµεσα στους «Top 100 Most
Influential People of Shipping Sector» από την Lloyd’s List διαδοχικά το 2010-2013 και 2015. Το 2012
επίσης έχει λάβει τιµητική διάκριση ως ο «Top 10 Most Influential Shipping People» στην Κίνα. Είναι
επίσης ο «Shanghai Conference Ambassador» από το 2013.
Μιλώντας στον «Ε.Κ.», ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Capital Link, Νίκος Μπορνόζης,
είπε ότι το συνέδριο αυτό έχει πλέον καθιερωθεί, και µπορεί και φέρνει σηµαντικούς εκπροσώπους
της Ναυτιλίας από το εξωτερικό, ενώ συγκεντρώνει και την αφρόκρεµα της ελληνικής Ναυτιλίας.
«Είµαστε ικανοποιηµένοι τόσο από την προσέλευση αλλά βασικά από την ποιότητα των οµιλητών. Η
Ναυτιλία περνάει δύσκολες στιγµές αλλά οι Ελληνες εφοπλιστές έχουν αποδείξει ότι µπορούν να είναι
έξοχοι καπετάνιοι που φαίνονται στη φουρτούνα. Ετσι µπορούν να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες και
να βγουν πιο δυναµωµένοι από την κρίση».

Η πρόεδρος του Capital Link Ελλάς, Ολγα Μπορνόζη, ανάµεσα στους συνέδρους που έκαναν ένα διάλειµµα από τις οµιλίες
σε διπλανή αίθουσα. Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ

Ο κ. Μπορνόζης επαίνεσαι τον κεντρικό οµιλητή που ήρθε από τη Σαγκάη ειδικά για το συνέδριο του
Capital Link και ταξίδεψε τριάντα ώρες για µία οµιλία 30 λεπτών, ενώ ήταν και στην Κύπρο µε το
Capital Link την περασµένη εβδοµάδα.
Τέλος, ο κ. Μπορνόζης µιλώντας στην εφηµερίδα µας αναφέρθηκε στην τιµή που κάνει το Capital Link
βραβεύοντας τον καθηγητή Κωνσταντίνο Γραµµένο, «που έχει καταφέρει κάτι το µοναδικό», όπως µας
είπε. Με το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα που έχει ιδρύσει στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου έχει
καταφέρει να έχει περάσει από αυτό όλη η ελληνική και παγκόσµια Ναυτιλία.
«Εχει έτσι δηµιουργήσει ένα τεράστιο κύκλωµα µε τους δικούς του απόφοιτους (σ.σ. 4.700 απόφοιτοι)
που σήµερα είναι σε θέσεις-κλειδιά και ελέγχουν το τραπεζικό σύστηµα, τη Ναυτιλία κ.λπ. Ο ίδιος έχει
συµβάλλει σηµαντικά ως ‘σκεπτόµενος ηγέτης’ σε θέµατα οικονοµίας και ναυτιλίας. Πράγµατι, είναι
µεγάλη µας χαρά και τιµή που είναι µαζί µας. Και εγώ προσωπικά είχα τη ευτυχία να είµαι
επισκέπτης-οµιλητής για δέκα χρόνια στο Πανεπιστήµιό του σχετικά µε διεθνή τραπεζικά και
οικονοµικά θέµατα. Για µένα εποµένως είναι πολύ σηµαντικό που τον τιµάµε σήµερα».

O Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Capital Link, Νίκος Μπορνόζης στο βήαµ του συνεδρίου. Φωτογραφία: Εθνικός
Κήρυξ

Να σηµειωθεί ότι η βράβευση του καθηγητή Κ. Γραµµένου µε το «2017 Capital Link Greek Shipping
Leadership Award» έγινε στη διάρκεια επίσηµου γεύµατος και τον παρουσίασαν ο ∆ρ Αντώνης
Παπαδηµητρίου, πρόεδρος του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και ο ∆ρ Νικόλαος
Τσάκος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation και πρόεδρος της
Intertanko.

Πάνω από χίλιοι σύνεδροι στο 8ο ετήσιο Greek Shipping Forum. Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ

Στη διάρκεια του συνεδρίου, που συνεχίστηκε έως αργά το απόγευµα της Τετάρτης, έγινε παρουσίαση
των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών
προϊόντων, της Ενέργειας και της Ναυτιλίας.
Συζητήθηκαν ακόµη τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης συζητήθηκαν τρόποι
χρηµατοδότησης και από άλλες πηγές εκτός των τραπεζών.
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των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών
προϊόντων, της Ενέργειας και της Ναυτιλίας.
Συζητήθηκαν ακόµη τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης συζητήθηκαν τρόποι
χρηµατοδότησης και από άλλες πηγές εκτός των τραπεζών.
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Πάνω από 1.000 σύνεδροι στο 8ο ετήσιο Greek Shipping Forum της Capital Link
Του Αρη Παπαδόπουλου.
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αλλο ένα επιτυχηµένο συνέδριο διοργάνωσε το Capital Link και αυτή τη
φορά ήταν το 8ο ετήσιο Greek Shipping Forum, που έγινε την Τετάρτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας
σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και το NASDAQ.
Πάνω από χίλιοι σύνεδροι συµµετείχαν, γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον για την πρωτοπόρα
ελληνική Ναυτιλία. Και δεν είναι τυχαίο ότι ειδικά για το συνέδριο ήρθε από τη Σαγκάη για να είναι
κεντρικός οµιλητής του Συνεδρίου ο κ. Zhang Ye, πρόεδρος του Shanghai Shipping Exchange.
Η οµιλία του είχε θέµα «Η διεθνοποίηση της κινεζικής Οικονοµίας και Ναυτιλίας – The internationalization of
the Chinese Economy and Chinese Shipping» και παρά το γεγονός ότι µίλησε Κινεζικά έδωσε ενδιαφέροντα
στοιχεία που κράτησαν το ακροατήριο αφυπνισµένο, καθώς η Κίνα προσπαθεί να επεκταθεί ναυτιλιακά και
αποδίδει µεγάλη συνεργασία µε Ελληνες εφοπλιστές και ναυτιλιακές εταιρείες.
Η αντιπροσωπεία από τη Σαγκάη µε επικεφαλής τον πρόεδρο του Shanghai Shipping Exchange, Zhang Ye.
Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ
Ο κ. Zhang Ye έχει πάρει το βραβείο «Τhe honor of Shanghai Municipal Leading Talent», και είναι ανάµεσα
στους «Top 10 Finance Leaders in Shanghai», έχει επιλεγεί ανάµεσα στους «Top 100 Most Influential People of
Shipping Sector» από την Lloyd’s List διαδοχικά το 2010-2013 και 2015. Το 2012 επίσης έχει λάβει τιµητική
διάκριση ως ο «Top 10 Most Influential Shipping People» στην Κίνα. Είναι επίσης ο «Shanghai Conference
Ambassador» από το 2013.
Μιλώντας στον «Ε.Κ.», ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, είπε ότι το
συνέδριο αυτό έχει πλέον καθιερωθεί, και µπορεί και φέρνει σηµαντικούς εκπροσώπους της Ναυτιλίας από
το εξωτερικό, ενώ συγκεντρώνει και την αφρόκρεµα της ελληνικής Ναυτιλίας. «Είµαστε ικανοποιηµένοι
τόσο από την προσέλευση αλλά βασικά από την ποιότητα των οµιλητών. Η Ναυτιλία περνάει δύσκολες
στιγµές αλλά οι Ελληνες εφοπλιστές έχουν αποδείξει ότι µπορούν να είναι έξοχοι καπετάνιοι που φαίνονται
στη φουρτούνα. Ετσι µπορούν να εκµεταλλευθούν τις ευκαιρίες και να βγουν πιο δυναµωµένοι από την
κρίση».
Η πρόεδρος του Capital Link Ελλάς, Ολγα Μπορνόζη, ανάµεσα στους συνέδρους που έκαναν ένα διάλειµµα
από τις οµιλίες σε διπλανή αίθουσα. Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ
Ο κ. Μπορνόζης επαίνεσαι τον κεντρικό οµιλητή που ήρθε από τη Σαγκάη ειδικά για το συνέδριο του
Capital Link και ταξίδεψε τριάντα ώρες για µία οµιλία 30 λεπτών, ενώ ήταν και στην Κύπρο µε το Capital Link
την περασµένη εβδοµάδα.
Τέλος, ο κ. Μπορνόζης µιλώντας στην εφηµερίδα µας αναφέρθηκε στην τιµή που κάνει το Capital Link
βραβεύοντας τον καθηγητή Κωνσταντίνο Γραµµένο, «που έχει καταφέρει κάτι το µοναδικό», όπως µας
είπε. Με το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα που έχει ιδρύσει στο Πανεπιστήµιο του Λονδίνου έχει καταφέρει
να έχει περάσει από αυτό όλη η ελληνική και παγκόσµια Ναυτιλία.
«Εχει έτσι δηµιουργήσει ένα τεράστιο κύκλωµα µε τους δικούς του απόφοιτους (σ.σ. 4.700 απόφοιτοι) που
σήµερα είναι σε θέσεις-κλειδιά και ελέγχουν το τραπεζικό σύστηµα, τη Ναυτιλία κ.λπ. Ο ίδιος έχει
συµβάλλει σηµαντικά ως ‘σκεπτόµενος ηγέτης’ σε θέµατα οικονοµίας και ναυτιλίας. Πράγµατι, είναι µεγάλη
µας χαρά και τιµή που είναι µαζί µας. Και εγώ προσωπικά είχα τη ευτυχία να είµαι επισκέπτης-οµιλητής για
δέκα χρόνια στο Πανεπιστήµιό του σχετικά µε διεθνή τραπεζικά και οικονοµικά θέµατα. Για µένα εποµένως
είναι πολύ σηµαντικό που τον τιµάµε σήµερα».
O Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Capital Link, Νίκος Μπορνόζης στο βήαµ του συνεδρίου.
Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ
Να σηµειωθεί ότι η βράβευση του καθηγητή Κ. Γραµµένου µε το «2017 Capital Link Greek Shipping Leadership
Award» έγινε στη διάρκεια επίσηµου γεύµατος και τον παρουσίασαν ο Δρ Αντώνης Παπαδηµητρίου,
πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και ο Δρ Νικόλαος Τσάκος, πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation και πρόεδρος της Intertanko.
Πάνω από χίλιοι σύνεδροι στο 8ο ετήσιο Greek Shipping Forum. Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ
Στη διάρκεια του συνεδρίου, που συνεχίστηκε έως αργά το απόγευµα της Τετάρτης, έγινε παρουσίαση των
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σηµερινών τάσεων και προοπτικών της παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της
Ενέργειας και της Ναυτιλίας.
Συζητήθηκαν ακόµη τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης συζητήθηκαν τρόποι
χρηµατοδότησης και από άλλες πηγές εκτός των τραπεζών.
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Το 2017 θα φέρει διπλασιασµό των ναύλων στα capes

Ναυλαγορά: Αισιόδοξες προβλέψεις στο περιθώριο του 8ου Annual
Greek Shipping Forum της Capital Link
ην αισιοδοξία τους για την πορεία της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου εξέφρασαν στη «Ν»
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ναυτιλιακών οµίλων στο περιθώριο του 8ου Annual Greek Shipping
Forum, που οργάνωσε η Capital Link.
Όπως αναφέρθηκε στη «Ν», η οποία ήταν χορηγός επικοινωνίας του forum, η ναυλαγορά χύδην
ξηρού φορτίου θα κινηθεί ικανοποιητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 και προς το τέλος του
έτους, όπως εκτίµησε ανώτατο στέλεχος µεγάλου ναυτιλιακού οµίλου ελληνικών συµφερόντων,
τα capes θα έχουν ναύλους διπλάσιους από τους σηµερινούς και θα κυµαίνονται στα 15.000
δολάρια την ηµέρα από 7.109 δολάρια που ήταν χθες ο µέσος ηµερήσιος ναύλος, σύµφωνα µε το
Baltic Exchange.
Προϋπόθεση, βέβαια, για τη βελτίωση των ναυλαγορών είναι να µην υπάρχουν απροσδόκητες
εξελίξεις και επίσης να µην επικρατήσουν τάσεις προστατευτισµού στη διεθνή οικονοµία, όπως
αναφέρθηκε στο πάνελ του forum µε αντικείµενο τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις
γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς αυτές επηρεάζουν τη ναυτιλία.

Στο πάνελ που συντόνισε ο Γιώργος Παλαιοκρασσάς (Partner - Watson Farley Williams)
συµµετείχαν οι Clay Maitland (Managing Partner της International Registries, ιδρυτής και
πρόεδρος της NAMEPA, πρόεδρος της NYMAR), Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος
(President Designate της BIMCO, πρόεδρος της Common Progress Company), Γιάννης
Πλατσιδάκης (πρόεδρος της INTERCARGO, Managing Director της Anangel Maritime Services
Inc) και Νίκος Τσάκος (πρόεδρος της INTERTANKO, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος
της Tsakos Energy Navigation). Όπως τονίστηκε από τους οµιλητές, ο προστατευτισµός
δηµιουργεί προσκόµµατα στην ανάπτυξη του ελεύθερου εµπορίου και της ναυτιλίας,
ενώ σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις µπορεί να έχουν αµφίπλευρες επιπτώσεις
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Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του κ. Τσάκου στη διώρυγα του Σουέζ που, όπως
ανέφερε, εάν κλείσει για ένα µεγάλο διάστηµα θα υποχρεώσει τα πλοία να κάνουν τον
γύρο της Αφρικής, γεγονός βραχυπρόθεσµα θετικό για τη ναυτιλία, καθώς αυξάνονται
οι αποστάσεις και οι χρόνοι για τη µεταφορά φορτίων. Ο κ. Maitland εκτίµησε ότι το
Brexit θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ναυτιλία, σε θεσµικό τουλάχιστον επίπεδο, καθώς
µία «ανεξάρτητη» Βρετανία στον ΙΜΟ θα έχει πιο φιλικές παρεµβάσεις προς τη ναυτιλία,
καθώς τώρα ως µέλος της Ε.Ε. δεσµεύεται, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ένωσης,
από την «κοινή γραµµή» που χαράσσεται κάθε φορά στις Βρυξέλλες σαν προϊόν
συµβιβασµού και συναινετικών διαδικασιών.
Σε ό,τι αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, ο κ. Πλατσιδάκης σηµείωσε ότι η ναυτιλία
είναι µια «υπερ-ρυθµισµένη» βιοµηχανία, σε αντίθεση µε ό,τι πιστεύει ο κόσµος, καθώς
υπάρχουν οι έλεγχοι από τις αρχές λιµένων, τους νηογνώµονες, τα κράτη κ.λπ. Από
την πλευρά του ο κ. Παπαγιαννόπουλος τόνισε ότι συχνά η ναυτιλία «υποφέρει» από
αναποτελεσµατικές περιφερειακές ρυθµίσεις και υπογράµµισε τον θετικό ρόλο του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού στη νοµοθέτηση διατάξεων που την αφορούν.
Ο κ. Τσάκος ανέφερε ότι πολλές φορές ζητούνται αλλαγές ακόµη και για τα πλοία που
βρίσκονται στη µέση του κύκλου της ζωής τους. Ο κ. Πλατσιδάκης τόνισε ακόµη ότι οι
ρυθµίσεις προκαλούν κόστος το οποίο εν κατακλείδι «πληρώνουν» οι καταναλωτές,
ενώ ο κ. Τσάκος συµπλήρωσε ότι τα τελευταία 40 χρόνια ο µέσος ναύλος στα
δεξαµενόπλοια αποτυπώνεται σαν µία ευθεία γραµµή, παρέµεινε δηλαδή κατά µέσο όρο
στα ίδια επίπεδα, ενώ το λειτουργικό κόστος των πλοίων, λόγω των νέων κανονισµών,
τουλάχιστον διπλασιάστηκε.
Κύριος οµιλητής στο forum ήταν ο πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου της Σαγκάης Zhang Ye,
ο οποίος παρουσίασε τις δυνατότητες της κινεζικής οικονοµίας και του
χρηµατιστηρίου. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι το 2015 δόθηκαν στον ναυτιλιακό κλάδο
παγκοσµίως δάνεια ύψους 65,46 δισ. δολαρίων, ενώ στο διάστηµα Ιανουαρίου Νοεµβρίου 2016 οι κινεζικές τράπεζες διέθεσαν ναυτιλιακά δάνεια αξίας 11,5 δισ.
δολαρίων. Παράλληλα, ο πρόεδρος του χρηµατιστηρίου της Σαγκάης έδωσε και µια
εικόνα για τον λιµενικό τοµέα της Κίνας που συγκροτείται σε πέντε µεγάλες
περιφέρειες.
Κατόπιν τον λόγο πήρε ο Γεώργιος Τεριακίδης, Regional Business Development Manager
για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή του DNV GL, ο οποίος αναφέρθηκε
στη στρατηγική One Belt, One Road της Κίνας και τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι δηµιουργεί
νέες ευκαιρίες για τα πλοία µεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, καθώς αναµένεται να
αυξηθεί η ζήτηση για πρώτες ύλες για την κατασκευή υποδοµών στις διάφορες χώρες
που συνδέονται µε το project. Ευκαιρίες ανάπτυξης διαµορφώνονται και για τα
containerships, καθώς στις χώρες που αφορά η στρατηγική αυτή θα προσελκύσουν
επενδύσεις, τα οφέλη των οποίων θα διαχυθούν στις κοινωνίες και την κατανάλωση µε
συνέπεια την αύξηση της ζήτησης για καταναλωτικά προϊόντα.
Στο 8ο Annual Greek Shipping Forum που οργάνωσε η Capital Link συζητήθηκαν ακόµη
θέµατα χρηµατοδότησης της ναυτιλίας και ιδιαίτερα οι εναλλακτικές λύσεις που
προσφέρουν τα Private Equity Funds, οι διάφοροι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και οι
κεφαλαιαγορές, ενώ εξετάστηκαν και τεχνικά ζητήµατα.
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Επίσης, στη διάρκεια του forum η Capital Link τίµησε για την προσφορά τους στη
ναυτιλία τον καθηγητή Κώστα Γραµµένο, πρόεδρο του «Costas Grammenos Centre for
Shipping, Trade & Finance» του Cass Business School, City, University of London. Τον κ.
Γραµµένο παρουσίασαν οι Νίκος Τσάκος, πρόεδρος της ΤΕΝ, και Αντώνης
Παπαδηµητρίου, πρόεδρος του Ιδρύµατος Ωνάση.
Κινεζική κυριαρχία
Τα δέκα µεγαλύτερα λιµάνια στον κόσµο το 2016 µε βάση τη διακίνηση κοντέινερ
βρίσκονται όλα στην Ασία και τα επτά από αυτά είναι κινεζικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία
που παρουσίασε στο Forum της Capital Link ο πρόεδρος του κινεζικού χρηµατιστηρίου.
Ειδικότερα, µε µονάδα µέτρησης το 1 εκατ. teu, την πρώτη θέση στον κόσµο
καταλαµβάνει το λιµάνι της Σαγκάης µε 37,133 εκατ. teu, τη δεύτερη η Σιγκαπούρη µε
30,903 εκατ. teu και την τρίτη το λιµάνι Σεντζέν της Κίνας µε 23,979 εκατ. teu. Τις
υπόλοιπες θέσεις καταλαµβάνουν κινεζικά λιµάνια, εκτός της έκτης, την οποία
καταλαµβάνει το λιµάνι Pusan της Κορέας µε 19,381 εκατ. teu και της ένατης, στην οποία
βρίσκεται το Ντουµπάι.
ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr
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Τι είναι, πλέον, η ναυτιλία
Με τον αρκετά γενικόλογο τίτλο «Opportunities and Challenges», ώστε να χωράει αληθινά οτιδήποτε, έγινε
χθες το 8ο Greek Shipping Forum της Capital Link. Συγκεντρώνοντας αληθινά πλήθος κόσµου από τη
ναυτιλιακή κοινότητα – πολλούς νέους/junior, πολλούς και ξένους.

Το σχόλιο «να χωράει ο,τιδήποτε» δείχνει την κατεύθυνση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια η συνολική
συζήτηση για τη ναυτιλία. Η οποία προκύπτει/αποδεικνύεται ότι έχει πλέον καταλήξει να αποτελεί
περισσότερο απ' οτιδήποτε άλλο µια πλατφόρµα για χρηµατοπιστωτικές τοποθετήσεις (ή και για
πονταρίσµατα, εν τέλει...): αυτό ίσχυε ήδη από παλιότερες δεκαετίες – άλλωστε, το φετινό 8th Forum
τιµούσε τον Κώστα Γραµµένο του Cass Business School του City U., ο οποίος ακριβώς από το shipping
finance ξεκίνησε τη διαδροµή του.

Όµως, τώρα, τώρα ακριβώς που η ναυτιλία περνάει από ταραχώδη νερά – οι ναύλοι ξηρού φορτίου
δοκιµάζονταν επί καιρό, τα εµπορευµατοκιβώτια οµοίως, οι πλατφόρµες άντλησης υδραγονανθράκων
άγγιξαν βράχια –αλλά και που την ίδια στιγµή η παγκόσµια πληθώρα κεφαλαίων έχει οδηγήσει σ' ένα
κυνηγητό αναζήτησης αποδόσεων µε κάθε διακινδύνευση (και... πού "καλύτερη" διακινδύνευση από τη
ναυτιλία!), κάθε συζήτηση για τη ναυτιλία έχει τα χρηµατοπιστωτικά στην πρώτη γραµµή: Τι ενδείξεις
υπάρχουν για την τραπεζική χρηµατοδότηση; Τι εναλλακτικές πηγές υπάρχουν και πού αναζητούνται; Που
έχει φτάσει η παρουσία της ναυτιλίας στα χρηµατιστήρια και τι υπόσχεται το private equity µετά τις
θύελλες του παρελθόντος; Ποιος/πώς/µε τι κόστος στην dilution του ελέγχου των ναυτιλιακών θα
προχωρήσουν οι αναδιαρθρώσεις, τις οποίες κάνει αναγκαίες και η κρίση της αγοράς, και η ευαισθησία
των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που έχουν χρησιµοποιηθεί;

Την ίδια, όµως, στιγµή που η χρηµατοπιστωτική διάσταση έχει καταλάβει την πρώτη σειρά, έρχονται και οι
γεωπολιτικές θεωρήσεις να διεκδικήσουν το δικό τους µερίδιο. Σ' αυτές ανήκει ακόµη η κινεζική διάσταση,
που µε την λογική του OneBelt/One Road αποκτά µια µονιµότητα στη διεθνή συζήτηση, όµως ακόµη πιο
εκτεταµένες γεωπολιτικές/γεωοικονοµικές ανακατατάξεις (από τις οποίες δεν µπορεί κανείς να κάνει
αφαίρεση της "διάστασης Τραµπ") διεκδικούν όλο και περισσότερο την προσοχή.

Έχει καταλήξει να είναι κοινοτοπία το να επισηµαίνει κανείς τον κοµβικό ρόλο της ελληνικής –όχι
ελλαδικής, ωστόσο...– παρουσίας στην παγκόσµια ναυτιλία. Όµως, ακριβώς αυτή η διάσταση της
συνεχούς αντιστάθµισης προκλήσεων και ευκαιριών µε τις ανατροπές και τις ανασταθµίσεις που φέρνει, µε
την ανάγκη να ενσωµατώνονται σε συνεχή ροή το σοκ και τα νέα µέτωπα, ανανεώνει τη συζήτηση στην
τωρινή συγκυρία: ένα συνεχές στοίχηµα.
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Το 2017 θα φέρει διπλασιασµό των ναύλων στα capes
Την αισιοδοξία τους για την πορεία της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου εξέφρασαν στη «Ν»
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ναυτιλιακών οµίλων στο περιθώριο του 8ου Annual Greek Shipping Forum,
που οργάνωσε η Capital Link. Όπως αναφέρθηκε στη «Ν», η οποία ήταν χορηγός επικοινωνίας του forum, η
ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου θα κινηθεί ικανοποιητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 και προς το
τέλος του έτους, όπως εκτίµησε ανώτατο στέλεχος µεγάλου ναυτιλιακού οµίλου ελληνικών συµφερόντων,
τα capes θα έχουν ναύλους διπλάσιους από τους σηµερινούς και θα κυµαίνονται στα 15.000 δολάρια την
ηµέρα από 7.109 δολάρια που ήταν χθες ο µέσος ηµερήσιος ναύλος, σύµφωνα µε το Baltic Exchange.
Προϋπόθεση, βέβαια, για τη βελτίωση των ναυλαγορών είναι να µην υπάρχουν απροσδόκητες εξελίξεις
και επίσης να µην επικρατήσουν τάσεις προστατευτισµού στη διεθνή οικονοµία, όπως αναφέρθηκε στο
πάνελ του forum µε αντικείµενο τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς αυτές
επηρεάζουν τη ναυτιλία.
Στο πάνελ που συντόνισε ο Γιώργος Παλαιοκρασσάς (Partner - Watson Farley Williams) συµµετείχαν οι Clay
Maitland (Managing Partner της International Registries, ιδρυτής και πρόεδρος της NAMEPA, πρόεδρος της
NYMAR), Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος (President Designate της BIMCO, πρόεδρος της Common Progress
Company), Γιάννης Πλατσιδάκης (πρόεδρος της INTERCARGO, Managing Director της Anangel Maritime
Services Inc) και Νίκος Τσάκος (πρόεδρος της INTERTANKO, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
Tsakos Energy Navigation). Όπως τονίστηκε από τους οµιλητές, ο προστατευτισµός δηµιουργεί προσκόµµατα
στην ανάπτυξη του ελεύθερου εµπορίου και της ναυτιλίας, ενώ σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις
µπορεί να έχουν αµφίπλευρες επιπτώσεις.
Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του κ. Τσάκου στη διώρυγα του Σουέζ που, όπως ανέφερε, εάν κλείσει
για ένα µεγάλο διάστηµα θα υποχρεώσει τα πλοία να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, γεγονός
βραχυπρόθεσµα θετικό για τη ναυτιλία, καθώς αυξάνονται οι αποστάσεις και οι χρόνοι για τη µεταφορά
φορτίων.
Ο κ. Maitland εκτίµησε ότι το Brexit θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ναυτιλία, σε θεσµικό τουλάχιστον επίπεδο,
καθώς µία «ανεξάρτητη» Βρετανία στον ΙΜΟ θα έχει πιο φιλικές παρεµβάσεις προς τη ναυτιλία, καθώς
τώρα ως µέλος της Ε.Ε. δεσµεύεται, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, από την «κοινή γραµµή»
που χαράσσεται κάθε φορά στις Βρυξέλλες σαν προϊόν συµβιβασµού και συναινετικών διαδικασιών.
Σε ό,τι αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, ο κ. Πλατσιδάκης σηµείωσε ότι η ναυτιλία είναι µια «υπερρυθµισµένη» βιοµηχανία, σε αντίθεση µε ό,τι πιστεύει ο κόσµος, καθώς υπάρχουν οι έλεγχοι από τις αρχές
λιµένων, τους νηογνώµονες, τα κράτη κ.λπ. Από την πλευρά του ο κ. Παπαγιαννόπουλος τόνισε ότι συχνά η
ναυτιλία «υποφέρει» από αναποτελεσµατικές περιφερειακές ρυθµίσεις και υπογράµµισε τον θετικό ρόλο
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού στη νοµοθέτηση διατάξεων που την αφορούν.
Ο κ. Τσάκος ανέφερε ότι πολλές φορές ζητούνται αλλαγές ακόµη και για τα πλοία που βρίσκονται στη
µέση του κύκλου της ζωής τους. Ο κ. Πλατσιδάκης τόνισε ακόµη ότι οι ρυθµίσεις προκαλούν κόστος το
οποίο εν κατακλείδι «πληρώνουν» οι καταναλωτές, ενώ ο κ. Τσάκος συµπλήρωσε ότι τα τελευταία 40
χρόνια ο µέσος ναύλος στα δεξαµενόπλοια αποτυπώνεται σαν µία ευθεία γραµµή, παρέµεινε δηλαδή κατά
µέσο όρο στα ίδια επίπεδα, ενώ το λειτουργικό κόστος των πλοίων, λόγω των νέων κανονισµών,
τουλάχιστον διπλασιάστηκε.
Κύριος οµιλητής στο forum ήταν ο πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου της Σαγκάης Zhang Ye, ο οποίος
παρουσίασε τις δυνατότητες της κινεζικής οικονοµίας και του χρηµατιστηρίου. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι
το 2015 δόθηκαν στον ναυτιλιακό κλάδο παγκοσµίως δάνεια ύψους 65,46 δισ. δολαρίων, ενώ στο διάστηµα
Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2016 οι κινεζικές τράπεζες διέθεσαν ναυτιλιακά δάνεια αξίας 11,5 δισ. δολαρίων.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του χρηµατιστηρίου της Σαγκάης έδωσε και µια εικόνα για τον λιµενικό τοµέα της
Κίνας που συγκροτείται σε πέντε µεγάλες περιφέρειες.
Κατόπιν τον λόγο πήρε ο Γεώργιος Τεριακίδης, Regional Business Development Manager για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή του DNV GL, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική One Belt,
One Road της Κίνας και τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για τα πλοία µεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου, καθώς αναµένεται να αυξηθεί η ζήτηση για πρώτες ύλες για την κατασκευή
υποδοµών στις διάφορες χώρες που συνδέονται µε το project. Ευκαιρίες ανάπτυξης διαµορφώνονται και
για τα containerships, καθώς στις χώρες που αφορά η στρατηγική αυτή θα προσελκύσουν επενδύσεις, τα
οφέλη των οποίων θα διαχυθούν στις κοινωνίες και την κατανάλωση µε συνέπεια την αύξηση της ζήτησης
για καταναλωτικά προϊόντα.
Στο 8ο Annual Greek Shipping Forum που οργάνωσε η Capital Link συζητήθηκαν ακόµη θέµατα
χρηµατοδότησης της ναυτιλίας και ιδιαίτερα οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν τα Private Equity
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χρηµατοδότησης της ναυτιλίας και ιδιαίτερα οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν τα Private Equity
Funds, οι διάφοροι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και οι κεφαλαιαγορές, ενώ εξετάστηκαν και τεχνικά
ζητήµατα.
Επίσης, στη διάρκεια του forum η Capital Link τίµησε για την προσφορά τους στη ναυτιλία τον καθηγητή
Κώστα Γραµµένο, πρόεδρο του «Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade & Finance» του Cass Business
School, City, University of London. Τον κ. Γραµµένο παρουσίασαν οι Νίκος Τσάκος, πρόεδρος της ΤΕΝ, και
Αντώνης Παπαδηµητρίου, πρόεδρος του Ιδρύµατος Ωνάση.
Κινεζική κυριαρχία
Τα δέκα µεγαλύτερα λιµάνια στον κόσµο το 2016 µε βάση τη διακίνηση κοντέινερ βρίσκονται όλα στην
Ασία και τα επτά από αυτά είναι κινεζικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε στο Forum της Capital
Link ο πρόεδρος του κινεζικού χρηµατιστηρίου. Ειδικότερα, µε µονάδα µέτρησης το 1 εκατ. teu, την πρώτη
θέση στον κόσµο καταλαµβάνει το λιµάνι της Σαγκάης µε 37,133 εκατ. teu, τη δεύτερη η Σιγκαπούρη µε
30,903 εκατ. teu και την τρίτη το λιµάνι Σεντζέν της Κίνας µε 23,979 εκατ. teu. Τις υπόλοιπες θέσεις
καταλαµβάνουν κινεζικά λιµάνια, εκτός της έκτης, την οποία καταλαµβάνει το λιµάνι Pusan της Κορέας µε
19,381 εκατ. teu και της ένατης, στην οποία βρίσκεται το Ντουµπάι.
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Το 2017 θα φέρει διπλασιασµό των ναύλων στα capes
Την αισιοδοξία τους για την πορεία της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου εξέφρασαν στη «Ν»
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ναυτιλιακών οµίλων στο περιθώριο του 8ου Annual Greek Shipping Forum,
που οργάνωσε η Capital Link.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Το 2017 θα φέρει διπλασιασµό των ναύλων στα capes
Ναυλαγορά: Αισιόδοξες προβλέψεις στο περιθώριο του 8ου Annual Greek Shipping Forum της
Capital Link
Του Λάµπρου Καραγεώργου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προστατεύεται από τους αυτοµατισµούς
αποστολέων ανεπιθύµητων µηνυµάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να
µπορέσετε να τη δείτε.
Την αισιοδοξία τους για την πορεία της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου εξέφρασαν στη «Ν»
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ναυτιλιακών οµίλων στο περιθώριο του 8ου Annual Greek Shipping Forum,
που οργάνωσε η Capital Link.
Όπως αναφέρθηκε στη «Ν», η οποία ήταν χορηγός επικοινωνίας του forum, η ναυλαγορά χύδην ξηρού
φορτίου θα κινηθεί ικανοποιητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 και προς το τέλος του έτους, όπως
εκτίµησε ανώτατο στέλεχος µεγάλου ναυτιλιακού οµίλου ελληνικών συµφερόντων, τα capes θα έχουν
ναύλους διπλάσιους από τους σηµερινούς και θα κυµαίνονται στα 15.000 δολάρια την ηµέρα από 7.109
δολάρια που ήταν χθες ο µέσος ηµερήσιος ναύλος, σύµφωνα µε το Baltic Exchange.
Προϋπόθεση, βέβαια, για τη βελτίωση των ναυλαγορών είναι να µην υπάρχουν απροσδόκητες εξελίξεις
και επίσης να µην επικρατήσουν τάσεις προστατευτισµού στη διεθνή οικονοµία, όπως αναφέρθηκε στο
πάνελ του forum µε αντικείµενο τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς αυτές
επηρεάζουν τη ναυτιλία.
Στο πάνελ που συντόνισε ο Γιώργος Παλαιοκρασσάς (Partner - Watson Farley Williams) συµµετείχαν οι Clay
Maitland (Managing Partner της International Registries, ιδρυτής και πρόεδρος της NAMEPA, πρόεδρος της
NYMAR), Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος (President Designate της BIMCO, πρόεδρος της Common Progress
Company), Γιάννης Πλατσιδάκης (πρόεδρος της INTERCARGO, Managing Director της Anangel Maritime
Services Inc) και Νίκος Τσάκος (πρόεδρος της INTERTANKO, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
Tsakos Energy Navigation). Όπως τονίστηκε από τους οµιλητές, ο προστατευτισµός δηµιουργεί προσκόµµατα
στην ανάπτυξη του ελεύθερου εµπορίου και της ναυτιλίας, ενώ σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις
µπορεί να έχουν αµφίπλευρες επιπτώσεις.
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Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του κ. Τσάκου στη διώρυγα του Σουέζ που, όπως ανέφερε, εάν κλείσει
για ένα µεγάλο διάστηµα θα υποχρεώσει τα πλοία να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, γεγονός
βραχυπρόθεσµα θετικό για τη ναυτιλία, καθώς αυξάνονται οι αποστάσεις και οι χρόνοι για τη µεταφορά
φορτίων. Ο κ. Maitland εκτίµησε ότι το Brexit θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ναυτιλία, σε θεσµικό
τουλάχιστον επίπεδο, καθώς µία «ανεξάρτητη» Βρετανία στον ΙΜΟ θα έχει πιο φιλικές παρεµβάσεις προς
τη ναυτιλία, καθώς τώρα ως µέλος της Ε.Ε. δεσµεύεται, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, από
την «κοινή γραµµή» που χαράσσεται κάθε φορά στις Βρυξέλλες σαν προϊόν συµβιβασµού και συναινετικών
διαδικασιών.
Σε ό,τι αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, ο κ. Πλατσιδάκης σηµείωσε ότι η ναυτιλία είναι µια «υπερρυθµισµένη» βιοµηχανία, σε αντίθεση µε ό,τι πιστεύει ο κόσµος, καθώς υπάρχουν οι έλεγχοι από τις αρχές
λιµένων, τους νηογνώµονες, τα κράτη κ.λπ. Από την πλευρά του ο κ. Παπαγιαννόπουλος τόνισε ότι συχνά η
ναυτιλία «υποφέρει» από αναποτελεσµατικές περιφερειακές ρυθµίσεις και υπογράµµισε τον θετικό ρόλο
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού στη νοµοθέτηση διατάξεων που την αφορούν.
Ο κ. Τσάκος ανέφερε ότι πολλές φορές ζητούνται αλλαγές ακόµη και για τα πλοία που βρίσκονται στη
µέση του κύκλου της ζωής τους. Ο κ. Πλατσιδάκης τόνισε ακόµη ότι οι ρυθµίσεις προκαλούν κόστος το
οποίο εν κατακλείδι «πληρώνουν» οι καταναλωτές, ενώ ο κ. Τσάκος συµπλήρωσε ότι τα τελευταία 40
χρόνια ο µέσος ναύλος στα δεξαµενόπλοια αποτυπώνεται σαν µία ευθεία γραµµή, παρέµεινε δηλαδή κατά
µέσο όρο στα ίδια επίπεδα, ενώ το λειτουργικό κόστος των πλοίων, λόγω των νέων κανονισµών,
τουλάχιστον διπλασιάστηκε.
Κύριος οµιλητής στο forum ήταν ο πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου της Σαγκάης Zhang Ye, ο οποίος
παρουσίασε τις δυνατότητες της κινεζικής οικονοµίας και του χρηµατιστηρίου. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι
το 2015 δόθηκαν στον ναυτιλιακό κλάδο παγκοσµίως δάνεια ύψους 65,46 δισ. δολαρίων, ενώ στο διάστηµα
Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2016 οι κινεζικές τράπεζες διέθεσαν ναυτιλιακά δάνεια αξίας 11,5 δισ. δολαρίων.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του χρηµατιστηρίου της Σαγκάης έδωσε και µια εικόνα για τον λιµενικό τοµέα της
Κίνας που συγκροτείται σε πέντε µεγάλες περιφέρειες.
Κατόπιν τον λόγο πήρε ο Γεώργιος Τεριακίδης, Regional Business Development Manager για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή του DNV GL, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική One Belt,
One Road της Κίνας και τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για τα πλοία µεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου, καθώς αναµένεται να αυξηθεί η ζήτηση για πρώτες ύλες για την κατασκευή
υποδοµών στις διάφορες χώρες που συνδέονται µε το project. Ευκαιρίες ανάπτυξης διαµορφώνονται και
για τα containerships, καθώς στις χώρες που αφορά η στρατηγική αυτή θα προσελκύσουν επενδύσεις, τα
οφέλη των οποίων θα διαχυθούν στις κοινωνίες και την κατανάλωση µε συνέπεια την αύξηση της ζήτησης
για καταναλωτικά προϊόντα.
Στο 8ο Annual Greek Shipping Forum που οργάνωσε η Capital Link συζητήθηκαν ακόµη θέµατα
χρηµατοδότησης της ναυτιλίας και ιδιαίτερα οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν τα Private Equity
Funds, οι διάφοροι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και οι κεφαλαιαγορές, ενώ εξετάστηκαν και τεχνικά
ζητήµατα.
Επίσης, στη διάρκεια του forum η Capital Link τίµησε για την προσφορά τους στη ναυτιλία τον καθηγητή
Κώστα Γραµµένο, πρόεδρο του «Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade & Finance» του Cass Business
School, City, University of London. Τον κ. Γραµµένο παρουσίασαν οι Νίκος Τσάκος, πρόεδρος της ΤΕΝ, και
Αντώνης Παπαδηµητρίου, πρόεδρος του Ιδρύµατος Ωνάση.
Κινεζική κυριαρχία
Τα δέκα µεγαλύτερα λιµάνια στον κόσµο το 2016 µε βάση τη διακίνηση κοντέινερ βρίσκονται όλα στην
Ασία και τα επτά από αυτά είναι κινεζικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε στο Forum της Capital
Link ο πρόεδρος του κινεζικού χρηµατιστηρίου. Ειδικότερα, µε µονάδα µέτρησης το 1 εκατ. teu, την πρώτη
θέση στον κόσµο καταλαµβάνει το λιµάνι της Σαγκάης µε 37,133 εκατ. teu, τη δεύτερη η Σιγκαπούρη µε
30,903 εκατ. teu και την τρίτη το λιµάνι Σεντζέν της Κίνας µε 23,979 εκατ. teu. Τις υπόλοιπες θέσεις
καταλαµβάνουν κινεζικά λιµάνια, εκτός της έκτης, την οποία καταλαµβάνει το λιµάνι Pusan της Κορέας µε
19,381 εκατ. teu και της ένατης, στην οποία βρίσκεται το Ντουµπάι.
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Το 2017 θα φέρει διπλασιασµό των ναύλων στα capes
Από την έντυπη έκδοση

Του Λάµπρου Καραγεώργου
lkar@naftemporiki.gr

Την αισιοδοξία τους για την πορεία της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου εξέφρασαν στη «Ν»
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ναυτιλιακών οµίλων στο περιθώριο του 8ου Annual Greek Shipping Forum,
που οργάνωσε η Capital Link.

Όπως αναφέρθηκε στη «Ν», η οποία ήταν χορηγός επικοινωνίας του forum, η ναυλαγορά χύδην ξηρού
φορτίου θα κινηθεί ικανοποιητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 και προς το τέλος του έτους, όπως
εκτίµησε ανώτατο στέλεχος µεγάλου ναυτιλιακού οµίλου ελληνικών συµφερόντων, τα capes θα έχουν
ναύλους διπλάσιους από τους σηµερινούς και θα κυµαίνονται στα 15.000 δολάρια την ηµέρα από 7.109
δολάρια που ήταν χθες ο µέσος ηµερήσιος ναύλος, σύµφωνα µε το Baltic Exchange.

Προϋπόθεση, βέβαια, για τη βελτίωση των ναυλαγορών είναι να µην υπάρχουν απροσδόκητες εξελίξεις
και επίσης να µην επικρατήσουν τάσεις προστατευτισµού στη διεθνή οικονοµία, όπως αναφέρθηκε στο
πάνελ του forum µε αντικείµενο τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς αυτές
επηρεάζουν τη ναυτιλία.

Στο πάνελ που συντόνισε ο Γιώργος Παλαιοκρασσάς (Partner - Watson Farley Williams) συµµετείχαν οι Clay
Maitland (Managing Partner της International Registries, ιδρυτής και πρόεδρος της NAMEPA, πρόεδρος της
NYMAR), Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος (President Designate της BIMCO, πρόεδρος της Common Progress
Company), Γιάννης Πλατσιδάκης (πρόεδρος της INTERCARGO, Managing Director της Anangel Maritime
Services Inc) και Νίκος Τσάκος (πρόεδρος της INTERTANKO, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
Tsakos Energy Navigation). Όπως τονίστηκε από τους οµιλητές, ο προστατευτισµός δηµιουργεί προσκόµµατα
στην ανάπτυξη του ελεύθερου εµπορίου και της ναυτιλίας, ενώ σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις
µπορεί να έχουν αµφίπλευρες επιπτώσεις.

http://breakingnewslive.net/gr/
Publication date: 16/02/2017 10:49
Alexa ranking (Greece): 0
http://breakingnewslive.net/gr/news/to-2017-8a-ferei-diplasiasmo-twn-naylwn-sta-c...

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του κ. Τσάκου στη διώρυγα του Σουέζ που, όπως ανέφερε, εάν κλείσει
για ένα µεγάλο διάστηµα θα υποχρεώσει τα πλοία να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, γεγονός
βραχυπρόθεσµα θετικό για τη ναυτιλία, καθώς αυξάνονται οι αποστάσεις και οι χρόνοι για τη µεταφορά
φορτίων. Ο κ. Maitland εκτίµησε ότι το Brexit θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ναυτιλία, σε θεσµικό
τουλάχιστον επίπεδο, καθώς µία «ανεξάρτητη» Βρετανία στον ΙΜΟ θα έχει πιο φιλικές παρεµβάσεις προς
τη ναυτιλία, καθώς τώρα ως µέλος της Ε.Ε. δεσµεύεται, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, από
την «κοινή γραµµή» που χαράσσεται κάθε φορά στις Βρυξέλλες σαν προϊόν συµβιβασµού και συναινετικών
διαδικασιών.

Σε ό,τι αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, ο κ. Πλατσιδάκης σηµείωσε ότι η ναυτιλία είναι µια «υπερρυθµισµένη» βιοµηχανία, σε αντίθεση µε ό,τι πιστεύει ο κόσµος, καθώς υπάρχουν οι έλεγχοι από τις αρχές
λιµένων, τους νηογνώµονες, τα κράτη κ.λπ. Από την πλευρά του ο κ. Παπαγιαννόπουλος τόνισε ότι συχνά η
ναυτιλία «υποφέρει» από αναποτελεσµατικές περιφερειακές ρυθµίσεις και υπογράµµισε τον θετικό ρόλο
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού στη νοµοθέτηση διατάξεων που την αφορούν.

Ο κ. Τσάκος ανέφερε ότι πολλές φορές ζητούνται αλλαγές ακόµη και για τα πλοία που βρίσκονται στη
µέση του κύκλου της ζωής τους. Ο κ. Πλατσιδάκης τόνισε ακόµη ότι οι ρυθµίσεις προκαλούν κόστος το
οποίο εν κατακλείδι «πληρώνουν» οι καταναλωτές, ενώ ο κ. Τσάκος συµπλήρωσε ότι τα τελευταία 40
χρόνια ο µέσος ναύλος στα δεξαµενόπλοια αποτυπώνεται σαν µία ευθεία γραµµή, παρέµεινε δηλαδή κατά
µέσο όρο στα ίδια επίπεδα, ενώ το λειτουργικό κόστος των πλοίων, λόγω των νέων κανονισµών,
τουλάχιστον διπλασιάστηκε.

Κύριος οµιλητής στο forum ήταν ο πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου της Σαγκάης Zhang Ye, ο οποίος
παρουσίασε τις δυνατότητες της κινεζικής οικονοµίας και του χρηµατιστηρίου. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι
το 2015 δόθηκαν στον ναυτιλιακό κλάδο παγκοσµίως δάνεια ύψους 65,46 δισ. δολαρίων, ενώ στο διάστηµα
Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2016 οι κινεζικές τράπεζες διέθεσαν ναυτιλιακά δάνεια αξίας 11,5 δισ. δολαρίων.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του χρηµατιστηρίου της Σαγκάης έδωσε και µια εικόνα για τον λιµενικό τοµέα της
Κίνας που συγκροτείται σε πέντε µεγάλες περιφέρειες.

Κατόπιν τον λόγο πήρε ο Γεώργιος Τεριακίδης, Regional Business Development Manager για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή του DNV GL, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική One Belt,
One Road της Κίνας και τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για τα πλοία µεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου, καθώς αναµένεται να αυξηθεί η ζήτηση για πρώτες ύλες για την κατασκευή
υποδοµών στις διάφορες χώρες που συνδέονται µε το project. Ευκαιρίες ανάπτυξης διαµορφώνονται και
για τα containerships, καθώς στις χώρες που αφορά η στρατηγική αυτή θα προσελκύσουν επενδύσεις, τα
οφέλη των οποίων θα διαχυθούν στις κοινωνίες και την κατανάλωση µε συνέπεια την αύξηση της ζήτησης
για καταναλωτικά προϊόντα.

Στο 8ο Annual Greek Shipping Forum που οργάνωσε η Capital Link συζητήθηκαν ακόµη θέµατα
χρηµατοδότησης της ναυτιλίας και ιδιαίτερα οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν τα Private Equity
Funds, οι διάφοροι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και οι κεφαλαιαγορές, ενώ εξετάστηκαν και τεχνικά
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ζητήµατα.

Επίσης, στη διάρκεια του forum η Capital Link τίµησε για την προσφορά τους στη ναυτιλία τον καθηγητή
Κώστα Γραµµένο, πρόεδρο του «Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade & Finance» του Cass Business
School, City, University of London. Τον κ. Γραµµένο παρουσίασαν οι Νίκος Τσάκος, πρόεδρος της ΤΕΝ, και
Αντώνης Παπαδηµητρίου, πρόεδρος του Ιδρύµατος Ωνάση.

Κινεζική κυριαρχία

Τα δέκα µεγαλύτερα λιµάνια στον κόσµο το 2016 µε βάση τη διακίνηση κοντέινερ βρίσκονται όλα στην
Ασία και τα επτά από αυτά είναι κινεζικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε στο Forum της Capital
Link ο πρόεδρος του κινεζικού χρηµατιστηρίου. Ειδικότερα, µε µονάδα µέτρησης το 1 εκατ. teu, την πρώτη
θέση στον κόσµο καταλαµβάνει το λιµάνι της Σαγκάης µε 37,133 εκατ. teu, τη δεύτερη η Σιγκαπούρη µε
30,903 εκατ. teu και την τρίτη το λιµάνι Σεντζέν της Κίνας µε 23,979 εκατ. teu. Τις υπόλοιπες θέσεις
καταλαµβάνουν κινεζικά λιµάνια, εκτός της έκτης, την οποία καταλαµβάνει το λιµάνι Pusan της Κορέας µε
19,381 εκατ. teu και της ένατης, στην οποία βρίσκεται το Ντουµπάι.
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Το 2017 θα φέρει διπλασιασµό των ναύλων στα capes

Το 2017 θα φέρει διπλασιασµό των ναύλων στα capes

Την αισιοδοξία τους για την πορεία της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου εξέφρασαν στη «Ν»
υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων ναυτιλιακών ομίλων στο περιθώριο του 8ου Annual Greek Shipping Forum,
που οργάνωσε η Capital Link.
Όπως αναφέρθηκε στη «Ν», η οποία ήταν χορηγός επικοινωνίας του forum, η ναυλαγορά χύδην ξηρού
φορτίου θα κινηθεί ικανοποιητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 και προς το τέλος του έτους, όπως
εκτίμησε ανώτατο στέλεχος μεγάλου ναυτιλιακού ομίλου ελληνικών συμφερόντων, τα capes θα έχουν
ναύλους διπλάσιους από τους σημερινούς και θα κυμαίνονται στα 15.000 δολάρια την ημέρα από 7.109
δολάρια που ήταν χθες ο µέσος ηµερήσιος ναύλος, σύµφωνα µε το Baltic Exchange.
Προϋπόθεση, βέβαια, για τη βελτίωση των ναυλαγορών είναι να μην υπάρχουν απροσδόκητες εξελίξεις
και επίσης να μην επικρατήσουν τάσεις προστατευτισμού στη διεθνή οικονομία, όπως αναφέρθηκε στο
πάνελ του forum με αντικείμενο τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς αυτές
επηρεάζουν τη ναυτιλία.
Στο πάνελ που συντόνισε ο Γιώργος Παλαιοκρασσάς (Partner - Watson Farley Williams) συμμετείχαν οι Clay
Maitland (Managing Partner της International Registries, ιδρυτής και πρόεδρος της NAMEPA, πρόεδρος της
NYMAR), Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος (President Designate της BIMCO, πρόεδρος της Common Progress
Company), Γιάννης Πλατσιδάκης (πρόεδρος της INTERCARGO, Managing Director της Anangel Maritime
Services Inc) και Νίκος Τσάκος (πρόεδρος της INTERTANKO, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Tsakos Energy Navigation). Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές, ο προστατευτισμός δημιουργεί προσκόμματα
στην ανάπτυξη του ελεύθερου εμπορίου και της ναυτιλίας, ενώ σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις
µπορεί να έχουν αµφίπλευρες επιπτώσεις.

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του κ. Τσάκου στη διώρυγα του Σουέζ που, όπως ανέφερε, εάν κλείσει
για ένα μεγάλο διάστημα θα υποχρεώσει τα πλοία να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, γεγονός
βραχυπρόθεσμα θετικό για τη ναυτιλία, καθώς αυξάνονται οι αποστάσεις και οι χρόνοι για τη μεταφορά
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φορτίων. Ο κ. Maitland εκτίμησε ότι το Brexit θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ναυτιλία, σε θεσμικό
τουλάχιστον επίπεδο, καθώς μία «ανεξάρτητη» Βρετανία στον ΙΜΟ θα έχει πιο φιλικές παρεμβάσεις προς
τη ναυτιλία, καθώς τώρα ως μέλος της Ε.Ε. δεσμεύεται, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, από
την «κοινή γραμμή» που χαράσσεται κάθε φορά στις Βρυξέλλες σαν προϊόν συμβιβασμού και συναινετικών
διαδικασιών.
Σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις, ο κ. Πλατσιδάκης σημείωσε ότι η ναυτιλία είναι μια «υπερρυθμισμένη» βιομηχανία, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει ο κόσμος, καθώς υπάρχουν οι έλεγχοι από τις αρχές
λιμένων, τους νηογνώμονες, τα κράτη κ.λπ. Από την πλευρά του ο κ. Παπαγιαννόπουλος τόνισε ότι συχνά η
ναυτιλία «υποφέρει» από αναποτελεσματικές περιφερειακές ρυθμίσεις και υπογράμμισε τον θετικό ρόλο
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού στη νοµοθέτηση διατάξεων που την αφορούν.
Ο κ. Τσάκος ανέφερε ότι πολλές φορές ζητούνται αλλαγές ακόμη και για τα πλοία που βρίσκονται στη
μέση του κύκλου της ζωής τους. Ο κ. Πλατσιδάκης τόνισε ακόμη ότι οι ρυθμίσεις προκαλούν κόστος το
οποίο εν κατακλείδι «πληρώνουν» οι καταναλωτές, ενώ ο κ. Τσάκος συμπλήρωσε ότι τα τελευταία 40
χρόνια ο μέσος ναύλος στα δεξαμενόπλοια αποτυπώνεται σαν μία ευθεία γραμμή, παρέμεινε δηλαδή κατά
μέσο όρο στα ίδια επίπεδα, ενώ το λειτουργικό κόστος των πλοίων, λόγω των νέων κανονισμών,
τουλάχιστον διπλασιάστηκε.
Κύριος ομιλητής στο forum ήταν ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Σαγκάης Zhang Ye, ο οποίος
παρουσίασε τις δυνατότητες της κινεζικής οικονομίας και του χρηματιστηρίου. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι
το 2015 δόθηκαν στον ναυτιλιακό κλάδο παγκοσμίως δάνεια ύψους 65,46 δισ. δολαρίων, ενώ στο διάστημα
Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 οι κινεζικές τράπεζες διέθεσαν ναυτιλιακά δάνεια αξίας 11,5 δισ. δολαρίων.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του χρηματιστηρίου της Σαγκάης έδωσε και μια εικόνα για τον λιμενικό τομέα της
Κίνας που συγκροτείται σε πέντε µεγάλες περιφέρειες.
Κατόπιν τον λόγο πήρε ο Γεώργιος Τεριακίδης, Regional Business Development Manager για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή του DNV GL, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική One Belt,
One Road της Κίνας και τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τα πλοία μεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου, καθώς αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση για πρώτες ύλες για την κατασκευή
υποδομών στις διάφορες χώρες που συνδέονται με το project. Ευκαιρίες ανάπτυξης διαμορφώνονται και
για τα containerships, καθώς στις χώρες που αφορά η στρατηγική αυτή θα προσελκύσουν επενδύσεις, τα
οφέλη των οποίων θα διαχυθούν στις κοινωνίες και την κατανάλωση με συνέπεια την αύξηση της ζήτησης
για καταναλωτικά προϊόντα.
Στο 8ο Annual Greek Shipping Forum που οργάνωσε η Capital Link συζητήθηκαν ακόμη θέματα
χρηματοδότησης της ναυτιλίας και ιδιαίτερα οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν τα Private Equity
Funds, οι διάφοροι χρηματοδοτικοί οργανισμοί και οι κεφαλαιαγορές, ενώ εξετάστηκαν και τεχνικά
ζητήµατα.
Επίσης, στη διάρκεια του forum η Capital Link τίμησε για την προσφορά τους στη ναυτιλία τον καθηγητή
Κώστα Γραμμένο, πρόεδρο του «Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade & Finance» του Cass Business
School, City, University of London. Τον κ. Γραμμένο παρουσίασαν οι Νίκος Τσάκος, πρόεδρος της ΤΕΝ, και
Αντώνης Παπαδηµητρίου, πρόεδρος του Ιδρύµατος Ωνάση.
Κινεζική κυριαρχία
Τα δέκα μεγαλύτερα λιμάνια στον κόσμο το 2016 με βάση τη διακίνηση κοντέινερ βρίσκονται όλα στην
Ασία και τα επτά από αυτά είναι κινεζικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο Forum της Capital
Link ο πρόεδρος του κινεζικού χρηματιστηρίου. Ειδικότερα, με μονάδα μέτρησης το 1 εκατ. teu, την πρώτη
θέση στον κόσμο καταλαμβάνει το λιμάνι της Σαγκάης με 37,133 εκατ. teu, τη δεύτερη η Σιγκαπούρη με
30,903 εκατ. teu και την τρίτη το λιμάνι Σεντζέν της Κίνας με 23,979 εκατ. teu. Τις υπόλοιπες θέσεις
καταλαμβάνουν κινεζικά λιμάνια, εκτός της έκτης, την οποία καταλαμβάνει το λιμάνι Pusan της Κορέας με
19,381 εκατ. teu και της ένατης, στην οποία βρίσκεται το Ντουµπάι.
πηγή:www.naftemporiki.gr
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Το 2017 θα φέρει διπλασιασµό των ναύλων στα capes
Την αισιοδοξία τους για την πορεία της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου εξέφρασαν στη «Ν»
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ναυτιλιακών οµίλων στο περιθώριο του 8ου Annual Greek Shipping Forum,
που οργάνωσε η Capital Link.
ΠΗΓΗ: @naftemporiki.gr.
Για να δείτε την αρχική ανάρτηση κάντε κλικ εδώ
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Το 2017 θα φέρει διπλασιασµό των ναύλων στα capes
Από την έντυπη έκδοση Του Λάµπρου Καραγεώργου lkar@naftemporiki.gr Την αισιοδοξία τους για την πορεία
της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου εξέφρασαν στη "Ν" υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ναυτιλιακών
οµίλων στο περιθώριο του 8ου Annual Greek Shipping Forum, που οργάνωσε η Capital Link. Όπως αναφέρθηκε
στη "Ν", η οποία ήταν χορηγός επικοινωνίας του forum, η ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου θα κινηθεί
ικανοποιητικά καθ' όλη τη διάρκεια του 2017 και προς το τέλος του έτους, όπως εκτίµησε ανώτατο
στέλεχος µεγάλου ναυτιλιακού οµίλου ελληνικών συµφερόντων, τα capes θα έχουν ναύλους διπλάσιους
από τους σηµερινούς και θα κυµαίνονται στα 15.000 δολάρια την ηµέρα από 7.109 δολάρια που ήταν χθες
ο µέσος ηµερήσιος ναύλος, σύµφωνα µε το Baltic Exchange. Προϋπόθεση, βέβαια, για τη βελτίωση των
ναυλαγορών είναι να µην υπάρχουν απροσδόκητες εξελίξεις και επίσης να µην επικρατήσουν τάσεις
προστατευτισµού στη διεθνή οικονοµία, όπως αναφέρθηκε στο πάνελ του...
Naftemporiki.gr ·
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Το 2017 θα φέρει διπλασιασµό των ναύλων στα capes
Ναυλαγορά: Αισιόδοξες προβλέψεις στο περιθώριο του 8ου Annual Greek Shipping Forum της
Capital Link
Από την έντυπη έκδοση
Του Λάµπρου Καραγεώργου
lkar@naftemporiki.gr
Την αισιοδοξία τους για την πορεία της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου εξέφρασαν στη «Ν»
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ναυτιλιακών οµίλων στο περιθώριο του 8ου Annual Greek Shipping Forum,
που οργάνωσε η Capital Link.
Όπως αναφέρθηκε στη «Ν», η οποία ήταν χορηγός επικοινωνίας του forum, η ναυλαγορά χύδην ξηρού
φορτίου θα κινηθεί ικανοποιητικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017 και προς το τέλος του έτους, όπως
εκτίµησε ανώτατο στέλεχος µεγάλου ναυτιλιακού οµίλου ελληνικών συµφερόντων, τα capes θα έχουν
ναύλους διπλάσιους από τους σηµερινούς και θα κυµαίνονται στα 15.000 δολάρια την ηµέρα από 7.109
δολάρια που ήταν χθες ο µέσος ηµερήσιος ναύλος, σύµφωνα µε το Baltic Exchange.
Προϋπόθεση, βέβαια, για τη βελτίωση των ναυλαγορών είναι να µην υπάρχουν απροσδόκητες εξελίξεις
και επίσης να µην επικρατήσουν τάσεις προστατευτισµού στη διεθνή οικονοµία, όπως αναφέρθηκε στο
πάνελ του forum µε αντικείµενο τις νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς αυτές
επηρεάζουν τη ναυτιλία.
Στο πάνελ που συντόνισε ο Γιώργος Παλαιοκρασσάς (Partner - Watson Farley Williams) συµµετείχαν οι Clay
Maitland (Managing Partner της International Registries, ιδρυτής και πρόεδρος της NAMEPA, πρόεδρος της
NYMAR), Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος (President Designate της BIMCO, πρόεδρος της Common Progress
Company), Γιάννης Πλατσιδάκης (πρόεδρος της INTERCARGO, Managing Director της Anangel Maritime
Services Inc) και Νίκος Τσάκος (πρόεδρος της INTERTANKO, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
Tsakos Energy Navigation). Όπως τονίστηκε από τους οµιλητές, ο προστατευτισµός δηµιουργεί προσκόµµατα
στην ανάπτυξη του ελεύθερου εµπορίου και της ναυτιλίας, ενώ σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις
µπορεί να έχουν αµφίπλευρες επιπτώσεις.
Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του κ. Τσάκου στη διώρυγα του Σουέζ που, όπως ανέφερε, εάν κλείσει
για ένα µεγάλο διάστηµα θα υποχρεώσει τα πλοία να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, γεγονός
βραχυπρόθεσµα θετικό για τη ναυτιλία, καθώς αυξάνονται οι αποστάσεις και οι χρόνοι για τη µεταφορά
φορτίων. Ο κ. Maitland εκτίµησε ότι το Brexit θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ναυτιλία, σε θεσµικό
τουλάχιστον επίπεδο, καθώς µία «ανεξάρτητη» Βρετανία στον ΙΜΟ θα έχει πιο φιλικές παρεµβάσεις προς
τη ναυτιλία, καθώς τώρα ως µέλος της Ε.Ε. δεσµεύεται, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ένωσης, από
την «κοινή γραµµή» που χαράσσεται κάθε φορά στις Βρυξέλλες σαν προϊόν συµβιβασµού και συναινετικών
διαδικασιών.
Σε ό,τι αφορά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, ο κ. Πλατσιδάκης σηµείωσε ότι η ναυτιλία είναι µια «υπερρυθµισµένη» βιοµηχανία, σε αντίθεση µε ό,τι πιστεύει ο κόσµος, καθώς υπάρχουν οι έλεγχοι από τις αρχές
λιµένων, τους νηογνώµονες, τα κράτη κ.λπ. Από την πλευρά του ο κ. Παπαγιαννόπουλος τόνισε ότι συχνά η
ναυτιλία «υποφέρει» από αναποτελεσµατικές περιφερειακές ρυθµίσεις και υπογράµµισε τον θετικό ρόλο
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού στη νοµοθέτηση διατάξεων που την αφορούν.
Ο κ. Τσάκος ανέφερε ότι πολλές φορές ζητούνται αλλαγές ακόµη και για τα πλοία που βρίσκονται στη
µέση του κύκλου της ζωής τους. Ο κ. Πλατσιδάκης τόνισε ακόµη ότι οι ρυθµίσεις προκαλούν κόστος το
οποίο εν κατακλείδι «πληρώνουν» οι καταναλωτές, ενώ ο κ. Τσάκος συµπλήρωσε ότι τα τελευταία 40
χρόνια ο µέσος ναύλος στα δεξαµενόπλοια αποτυπώνεται σαν µία ευθεία γραµµή, παρέµεινε δηλαδή κατά
µέσο όρο στα ίδια επίπεδα, ενώ το λειτουργικό κόστος των πλοίων, λόγω των νέων κανονισµών,
τουλάχιστον διπλασιάστηκε.
Κύριος οµιλητής στο forum ήταν ο πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου της Σαγκάης Zhang Ye, ο οποίος
παρουσίασε τις δυνατότητες της κινεζικής οικονοµίας και του χρηµατιστηρίου. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι
το 2015 δόθηκαν στον ναυτιλιακό κλάδο παγκοσµίως δάνεια ύψους 65,46 δισ. δολαρίων, ενώ στο διάστηµα
Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2016 οι κινεζικές τράπεζες διέθεσαν ναυτιλιακά δάνεια αξίας 11,5 δισ. δολαρίων.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του χρηµατιστηρίου της Σαγκάης έδωσε και µια εικόνα για τον λιµενικό τοµέα της
Κίνας που συγκροτείται σε πέντε µεγάλες περιφέρειες.
Κατόπιν τον λόγο πήρε ο Γεώργιος Τεριακίδης, Regional Business Development Manager για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή του DNV GL, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική One Belt,
One Road της Κίνας και τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για τα πλοία µεταφοράς
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One Road της Κίνας και τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για τα πλοία µεταφοράς
χύδην ξηρού φορτίου, καθώς αναµένεται να αυξηθεί η ζήτηση για πρώτες ύλες για την κατασκευή
υποδοµών στις διάφορες χώρες που συνδέονται µε το project. Ευκαιρίες ανάπτυξης διαµορφώνονται και
για τα containerships, καθώς στις χώρες που αφορά η στρατηγική αυτή θα προσελκύσουν επενδύσεις, τα
οφέλη των οποίων θα διαχυθούν στις κοινωνίες και την κατανάλωση µε συνέπεια την αύξηση της ζήτησης
για καταναλωτικά προϊόντα.
Στο 8ο Annual Greek Shipping Forum που οργάνωσε η Capital Link συζητήθηκαν ακόµη θέµατα
χρηµατοδότησης της ναυτιλίας και ιδιαίτερα οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν τα Private Equity
Funds, οι διάφοροι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και οι κεφαλαιαγορές, ενώ εξετάστηκαν και τεχνικά
ζητήµατα.
Επίσης, στη διάρκεια του forum η Capital Link τίµησε για την προσφορά τους στη ναυτιλία τον καθηγητή
Κώστα Γραµµένο, πρόεδρο του «Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade & Finance» του Cass Business
School, City, University of London. Τον κ. Γραµµένο παρουσίασαν οι Νίκος Τσάκος, πρόεδρος της ΤΕΝ, και
Αντώνης Παπαδηµητρίου, πρόεδρος του Ιδρύµατος Ωνάση.
Κινεζική κυριαρχία
Τα δέκα µεγαλύτερα λιµάνια στον κόσµο το 2016 µε βάση τη διακίνηση κοντέινερ βρίσκονται όλα στην
Ασία και τα επτά από αυτά είναι κινεζικά, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε στο Forum της Capital
Link ο πρόεδρος του κινεζικού χρηµατιστηρίου. Ειδικότερα, µε µονάδα µέτρησης το 1 εκατ. teu, την πρώτη
θέση στον κόσµο καταλαµβάνει το λιµάνι της Σαγκάης µε 37,133 εκατ. teu, τη δεύτερη η Σιγκαπούρη µε
30,903 εκατ. teu και την τρίτη το λιµάνι Σεντζέν της Κίνας µε 23,979 εκατ. teu. Τις υπόλοιπες θέσεις
καταλαµβάνουν κινεζικά λιµάνια, εκτός της έκτης, την οποία καταλαµβάνει το λιµάνι Pusan της Κορέας µε
19,381 εκατ. teu και της ένατης, στην οποία βρίσκεται το Ντουµπάι.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Capital Link's 8th Athens Shipping Forum Draws 1400+
Delegates

From left to right: Dr. Nikos P. Tsakos, Professor Costas Th. Grammenos, Dr. Anthony Papadimitriou, and Nicolas Bornozis

By MarEx
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It with great success that Capital Link hosted its 8th Annual Greek Shipping Forum “Opportunities &
Challenges” which took place on Wednesday, February 15th, 2017 at the Divani Caravel Hotel in
Athens, Greece, in cooperation with NASDAQ and the New York Stock Exchange.
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. The Forum provided a comprehensive review of current
trends and outlook of the global economy and the main commodity, energy and shipping markets. It
also discussed critical issues and challenges the industry faces, including geopolitical and regulatory
developments, technical and commercial fleet management and access to capital. It examined bank
financing, capital markets and alternative funding mechanisms and strategies.
Our Athens Forum, in its 8th year, attracted more than 1,400 delegates and is known for its large
attendance by public and private shipping companies' executives and market participants.

Keynote speaker of the Forum was Mr. Zhang Ye, President of the Shanghai Shipping Exchange who
discussed “The internationalization of the Chinese Economy and Chinese Shipping”. Mr. Ye was
awarded the honor of Shanghai Municipal Leading Talent, Top 10 Finance Leaders in Shanghai and
selected as the Top 100 Most Influential People of Shipping Sector by Lloyd's List consecutively in
1 of 3 2010-2013 and 2015. In 2012, he was also awarded the honor of Top 10 Most Influential Shipping
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selected as the Top 100 Most Influential People of Shipping Sector by Lloyd's List consecutively in
2010-2013 and 2015. In 2012, he was also awarded the honor of Top 10 Most Influential Shipping
People in China. He works as Shanghai Conference Ambassador since 2013.

Mr. Zhang
Ye stated: “The downturn of world economy and shipping has brought huge challenges to the
development of maritime industry, but the growth of China’s economy and trade needs the world
maritime service. He will give a quick overview of Chinese shipping industry including the scale of
Chinese fleet and shipping enterprises, the port layout and port enterprises, the scale and capacity of
Chinese shipyards, the scale of ship financial lease in China, etc. He will share the national strategy
of shipping development like 13th Five-year planning, Belt& Road, Free Trade Zone, maritime
information, maritime indexes, etc. and analyze possible opportunities and challenges. He will also
discuss how China, during its internationalization of economy and shipping, learns the Greek
financing and shipbuilding experience as well as the potential market opportunities”.
2017 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
The "2017 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" was presented to Professor Costas Th.
Grammenos CBE DSc, LRF Chair in Shipping, Trade & Finance, Chairman, Costas Grammenos
Centre for Shipping, Trade & Finance, Cass Business School, City, University of London.
Professor Costas Th. Grammenos was introduced by Dr. Anthony Papadimitriou, President to the
Board of Directors of Alexander S. Onassis Foundation and Dr. Nikolas Tsakos, President & CEO,
Tsakos Energy Navigation; Chairman, Intertanko.
Dr. Anthony Papadimitriou, President to the Board of Directors of Alexander S. Onassis Foundation
introduced Professor Costas Th. Grammenos by stating “I am particularly glad that Costas
Grammenos, a worldwide reference for the economy and the shipping industry, is a member of the
Onassis Foundation and also a great friend. Thanks to him, his vision and his character, thousands
of young Greeks and non-Greeks expanded their horizons by learning to sail not only in quiet but
also in difficult times.
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I will always admire Costas Grammenos not only for his expertise but also for his broader culture, as
besides being a wonderful teacher, an exceptional character and a friend, Professor Costas
Grammenos is a true “Homo Universalis”. Theater, music and literature are practically integrated in
his personality. His education, allows him to combine in the same sentence both shipping and
Aristophanes, proving the value of an open spirit in an extremely important and successful life
journey."
Dr. Nikos P. Tsakos, Chairman - INTERTANKO; President & CEO - Tsakos Energy Navigation
introduced Professor Costas Th. Grammenos by stating “"On my many and long journeys as a
businessman and with my Intertanko hat on, I meet Professor Grammenos' former students in top
positions all over the world, amongst whom there is a strong feeling of solidarity, camaraderie and
networking. But it is not only the level of education and networking possibilities that the Professor
oversees, it's his amazing ability to remember every single one of the more than 3,000 students that
he has taught. The Professor not only cares about the one or two years you spend on his course, but
he considers every one of his graduates to be like family. With this, I want to congratulate Capital
Link for their choice and say a big "thank you" to the Professor, on behalf of all shipping people, for
his contribution to our industry's profile."
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