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                 Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Waldorf-Astoria της Νέας 

Υόρκης το 22ο ετήσιο συνέδριο για την ποντοπόρο ναυτιλία, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Hellenic-

American Chamber of Commerce και το Norwegian-American Chamber of Commerce, με θέμα: “Shifting 

Global Tides” και συμμετοχή εκπροσώπων σημαντικών ναυτιλιακών, ασφαλιστικών, τραπεζικών και 

δικηγορικών εταιρειών.  

                 Το συνέδριο χαρακτηρίστηκε από τον διάχυτο προβληματισμό της πλειοψηφίας των ομιλητών 

για την πορεία της ναυτιλίας, δεδομένων των αναιμικών ρυθμών παγκόσμιας ανάπτυξης (ιδίως της Κίνας 

και των νέων αγορών), των διακυμάνσεων της τιμής του πετρελαίου, της γεωπολιτικής αναταραχής σε 

ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη και της κατακόρυφης πτώσης των ναύλων, ιδίως στο ξηρό χύδην 

φορτίο, αλλά και από συγκρατημένη αισιοδοξία για μελλοντική ανάκαμψη.   

                 Οι βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν οι εξής: 

1. Η μεγάλη εικόνα της παγκόσμιας ναυτιλίας: Ανάλυση οικονομικών δεδομένων και προοπτικές 

2. Ευκαιρίες και προκλήσεις μιας ασταθούς αγοράς μεταφοράς πετρελαίου 

3. Η κατάσταση στη μεταφορά χύδην φορτίου 

4. Πρόσβαση των ναυτιλιακών εταιρειών σε ρευστότητα σε συνθήκες αβεβαιότητας 

5. Η επίδραση των πολιτικών αποφάσεων στη ναυτιλία (έμφαση στις κυρώσεις) 

6. Επάνδρωση πλοίων – ζητήματα διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού 

7. Η μητροπολιτική περιοχή των 3 πολιτειών (Nέα Υόρκη, Νέα Υερσέη, Κονέκτικατ) ως έδρα 

ναυτιλιακών εργασιών και επιχειρήσεων. 

     Από τις παρουσιάσεις που έγιναν, συγκρατούνται τα εξής:  

 Ο ρυθμός ανάπτυξης του θαλάσσιου εμπορίου παραμένει υψηλός (είναι υψηλότερος από τον 

ρυθμό ανάπτυξης του παγκόσμιου πληθυσμού), αλλά είναι στενά συνδεδεμένος με τον παγκόσμιο 

ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και ως εκ τούτου ευάλωτος στις διακυμάνσεις του τελευταίου.  

 Το 2015 ήταν μια τραγική χρονιά για τα ξηρό φορτίο, χωρίς να διαφαίνονται προοπτικές 

ανάκαμψης εντός του 2016, ενώ εκτιμάται ότι η αγορά του LPG θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και 

το τρέχον έτος. Το 2016 αναμένονται μείζονες ανακατατάξεις στον χώρο της ναυτιλίας, με 

ενδεχόμενη σειρά αναδιαρθρώσεων και εξυγιάνσεων εισηγμένων στο NYSE. To αισιόδοξο 

σενάριο εστιάζει στην εισροή «έξυπνου» χρήματος, που αναμένει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται εξαιτίας της μεγάλης πτώσης των τιμών. 

 Η offshore αγορά πετρελαιοειδών βρίσκεται στη χειρότερη περίοδο της από το 1986, με 

αποτέλεσμα να θεωρούνται σχεδόν βέβαιες τεκτονικές αλλαγές κατά το τρέχον έτος.  

 Στο ξηρό φορτίο, οι πάντες βρίσκονται εν αναμονή της πολυπόθητης διόρθωσης στην πλευρά της 

ζήτησης, προκειμένου να καλυφθεί το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα σε ζήτηση και προσφορά. 

Τρία κομβικά σημεία που τέθηκαν από τον συμμετέχοντα στο σχετικό πάνελ κ. Γ. Γουρδομιχάλη 

 22ο ετήσιο συνέδριο για τη ναυτιλία των Hellenic-American Chamber of Commerce 

και Norwegian-American Chamber of Commerce 
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και τα οποία επιτείνουν την απαισιοδοξία για τις προοπτικές του κλάδου είναι η αδυναμία 

περαιτέρω περιορισμού του κόστους για τις ναυτιλιακές, η παγκόσμια επιβράδυνση της 

βιομηχανικής παραγωγής και η πολιτική αναστάτωση σε μείζονες περιοχές του πλανήτη. 

 Η δυσκολία δανεισμού των ναυτιλιακών θα συνεχιστεί και το 2016, καθώς παρατηρείται μεγάλη 

επιφυλακτικότητα των παραδοσιακών χρηματοδοτών και εξάντληση των νέων χρηματοδοτικών 

εργαλείων. 

 Αναφορικά με την επίδραση εργαλείων πολιτικής πίεσης, σημειώνεται η εκτίμηση ότι οι κυρώσεις 

εις βάρος χωρών μη φιλικά προσκείμενων στις ΗΠΑ θα συνεχιστούν και ενδεχομένως θα 

ενταθούν, ανάλογα με το αποτέλεσμα των επερχόμενων προεδρικών εκλογών. 

 Τέλος, σημειώνεται η εκτίμηση εκπροσώπων εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων ότι η ευρύτερη 

περιοχή της Νέας Υόρκης θα προτιμάται από ναυτιλιακές εταιρείες ως έδρα, μόνον εφόσον η εδώ 

χρηματαγορά  θα συνεχίσει να τις τροφοδοτεί ανεμπόδιστα με κεφάλαια.  

             Συμπερασματικά, σημειώνουμε την επιφυλακτικότητα των εκπροσώπων του ναυτιλιακού 

κλάδου, αλλά και τη διάχυτη πεποίθηση της μεγάλης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων ότι και το 2016 

θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τη ναυτιλία, με ισχνές προοπτικές ανάκαμψης, μεγάλη πιθανότητα 

ριζικών ανακατατάξεων, αναδιαρθρώσεων και εξυγιάνσεων εταιρειών (ιδίως στο ξηρό φορτίο).  

             Ακολουθεί λίστα ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων, εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης  

 

The Greek ADRs trading on the US Exchanges (πηγή: www.nasdaq.com) 

  

S.No. Company Ticker Exchange Industry 

1 Capital Product Partners L.P. CPLP  NASDAQ Shipping 

2 Costamare Inc CMRE NYSE Shipping 

3 Danaos Corporation DAC NYSE Shipping 

4 Diana Containerships Inc DCIX  NASDAQ Shipping 

5 DryShips, Inc DRYS NASDAQ Shipping 

6 Dynagas LNG Partners LP DLNG  NYSE Shipping 

7 Euroseas, Ltd.  ESEA NASDAQ Shipping 

8 FreeSeas Inc FREE  NASDAQ Shipping 

9 Globus Maritime Limited GLBS  NASDAQ Shipping 

11 Navios Maritime Holdings Inc NM NYSE Shipping 

12 Paragon Shipping Inc PRGN NASDAQ Shipping 

13 Pyxis Tankers  PXS NASDAQ Shipping 

14 Star Bulk Carriers Corp. SBLK  NASDAQ Shipping 

15 Seanergy Maritime Holdings Corp. SHIP  NASDAQ Shipping 

16 StealthGas, Inc GASS  NASDAQ Shipping 

17 Top Ships Inc TOPS  NASDAQ Shipping 

18 Tsakos Energy Navigation Limited TNP NYSE Shipping 
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