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ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Ελκυστικά για τραπεζικά κεφάλαια
τα πλοία μεταφοράς υγραερίου

[Samsung Heavy Industries] Το κόστος κατασκευής για το κάθε δεξαμενόπλοιο ανέρχεται στα 66 εκατ. δολ.

Σε συμφωνία με τα ναυπηγεία
Samsung Heavy Industries

ήρθε η ναυτιλιακή εταιρεία Del-
ta Tankers του κ. Διαμαντή Δια-
μαντίδη, για τη ναυπήγηση δυο
δεξαμενοπλοίων Suezmax. Σύμ-
φωνα με ναυλομεσιτικούς οί-
κους, το κόστος κατασκευής για
το κάθε δεξαμενόπλοιο ανέρχε-
ται στα 66 εκατ. δολ.

H Delta tankers ελέγχει ένα
στόλο από 22 δεξαμενόπλοια εκ
των οποίων τα επτά aframax, 14
είναι suezmax και ένα vlcc, συ-
νολικής μεταφορικής ικανότη-

τας 3,318 εκατ. dwt. Επίσης έχει
υπό παραγγελία δυο ακόμη suez-
max δεξαμενόπλοια στα ναυ-
πηγεία Hyundai. 

Να σημειωθεί πάντως ότι σχε-
δόν το σύνολο του στόλου (εκτός
δυο πλοίων) της Delta Tankers
έχει κατασκευασθεί στα ναυ-
πηγεία της Hyundai και μόλις
ένα στα ναυπηγεία της Samsung.

Ναυλομεσίτες εκτιμούν ότι
η Samsung διέθετε χώρους για
suezmax με παράδοση το 2016
σε αντίθεση με άλλα ναυπηγεία
που τοποθετούν τις παραδόσεις

το 2017. Η Delta Tankers ιδρύ-
θηκε το 2006 και δίνει ιδιαίτερη
έμφαση από την πρώτη στιγμή
της λειτουργίας στην ανάπτυξη
ενός σύγχρονου και φιλικού
προς το περιβάλλον στόλου δε-
ξαμενοπλοίων. Οπως αναφέρει
το Tradewinds, η αξίας του στό-
λου της Delta Tankers ξεπερνά
το 1 δισ. δολ. σύμφωνα με την
εκτίμηση της VesselsValue.com.

Tα συνολικά τέσσερα δεξα-
μενόπλοια που είναι υπό ναυ-
πήγηση δεν είναι το μοναδικό
επενδυτικό σχέδιο που υλοποι-

εί την περίοδο αυτή ο Ελληνας
εφοπλιστής Δημήτρης Διαμαν-
τίδης. 

Σημαντικές επενδύσεις πραγ-
ματοποιεί και στο ξηρό χύδην
φορτίο μέσω της ναυτιλιακής
εταιρείας Marmaras Νavigation.
Η Marmaras ελέγχει ένα στόλο
από 19 bulkers μεταφορικής ικα-
νότητας 2.310.843 dwt ενώ έχει
υπό παραγγελία τρία capes
540.000 dwt συνολικής μετα-
φορικής ικανότητας, στα ναυ-
πηγεία Sungdong SB.
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Τα τραπεζικά κεφάλαια έλ-
κονται από τις ναυτιλιακές
εταιρείες που διαχειρί-

ζονται πλοία μεταφοράς υγραε-
ρίου (LPG Carriers) σύμφωνα με
όσα επισημάνθηκαν σε συνέδριο
της Informa στο Λονδίνο.

Η έντονη ζήτηση για LPG car-
riers, που οφείλεται στην αύξηση
του όγκου των εξαγωγών από τη
Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ θέ-
τουν αυτό το τμήμα της ναυτι-
λιακής βιομηχανίας στο προ-
σκήνιο. Τα διυλιστήρια της Μέσης
Ανατολής αυξάνουν την εξαγω-
γική δυναμικότητα όσο και τα
αμερικάνικα λόγω της έκρηξης
της παραγωγής από το σχιστο-
λιθικό πετρέλαιο. 

Πρόθυμες οι τράπεζες
και οι οργανισμοί πιστώσεων
Οι τράπεζες είναι πολύ πρόθυ-
μες να δανείσουν αυτή την αγο-
ρά, δήλωσε ο Lindsey Keeble συ-
νεργάτης και επικεφαλής του ναυ-
τιλιακού τμήματος της Watson
Farley & Williams. Επίσης και οι
οργανισμοί εξαγωγικών πιστώ-
σεων υποστηρίζουν τις ναυτι-
λιακές εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στα LPG Carriers.
Ο Οργανισμός εξαγωγικών πι-
στώσεων της Κίνας έγινε γνωστό
ότι χρηματοδοτεί απευθείας τους
πλοιοκτήτες ενώ εγγυήσεις για
δανειοδοτήσεις παρέχει και ο αν-
τίστοιχος Οργανισμός της Κορέ-
ας, αν και η ολοκλήρωση των

συμφωνιών με τους κρατικούς
αυτούς φορείς δεν είναι πάντοτε
εύκολη. Η χρηματοδότηση από
τους φορείς των εξαγωγικών πι-
στώσεων δεν είναι όμως πάντοτε
εύκολη, δηλώνει στους Lloyds
List ο Βασίλης Καρατζάς γενικός
διευθυντής της Karatzas Marine
Advisors. Δεν είναι όπως ένα τρα-
πεζικό δάνειο, προσθέτει.

Σε υψηλό επίπεδο
και οι ναύλοι
Το ενδιαφέρον πάντως των τρα-
πεζών για τον τομέα απορρέει και
από το γεγονός ότι το τελευταίο
διάστημα οι ναύλοι για τα LPG
Carriers βρίσκονται σε πολύ υψη-

λά επίπεδα. Στη spot αγορά των
Very Large Gas Carrier (VLGC)
την προηγούμενη εβδομάδα οι
ναύλοι ήταν στα επίπεδα των 90
δολαρίων ο τόνος λίγο κάτω από
τα 100 δολάρια ο τόνος που ήταν
μία εβδομάδα πριν αλλά σε κάθε
περίπτωση σε ιστορικά υψηλά
επίπεδα. Να σημειωθεί ότι ο εν
ενεργεία στόλος των LPG carriers
φθάνει σύμφωνα με τους Clark-
sons τα 1.285 πλοία εκ των οποί-
ων τα 170 είναι VLGC. Σε ό,τι αφο-
ρά πάντως τα VLGC διαφαίνεται
και μία «απειλή» υπερπροσφο-
ράς χωρητικότητας. Σημειώνεται
ότι το 2014 τοποθετήθηκαν πα-
ραγγελίες για 38 VLGC, ενώ για το

2015 αναμένεται να παραδοθούν
από τα ναυπηγεία 36 νεότευκτα
VLGC γεγονός που σημαίνει ότι
η μεταφορική ικανότητα του παγ-
κόσμιου στόλου θα αυξηθεί κα-
τά 23% περίπου, ενώ επιπλέον
22% θα αυξηθεί το 2016 καθώς
αναμένεται η παράδοση 43 νεό-
τευκτων VLGC.

Ο στόλος
των Ελλήνων
Τα ελληνικά εφοπλιστικά συμ-
φέροντα έχουν ισχυρή παρου-
σία στα LPG Carriers καθώς ο ελ-
ληνικών συμφερόντων στόλος
LPG Carriers ξεπερνούσε τα 163
πλοία, με μεταφορική ικανότη-

τα 4,39 εκατ. κυβικά μέτρα και
καταλάμβανε τη δεύτερη θέση
στον κόσμο πίσω από τους Ιά-
πωνες. Στη συγκεκριμένη αγορά
δραστηριοποιούνται μεταξύ άλ-
λων η εισηγμένη στο αμερικανι-
κό χρηματιστήριο Stealthgas, του
κ. Χάρη Βαφειά η οποία έχει υπό
παραγγελία 15 νεότευκτα πλοία,
που αναμένεται να παραδοθούν
μέχρι το 2017.

Επίσης, η Epic Gas στην οποία
συμμετέχει η Diamantis Pateras
Maritime, τρέχει ένα επενδυτι-
κό πρόγραμμα ναυπήγησης οκτώ
πλοίων. Ακόμη δραστηριοποιεί-
ται η Consolidated Marine Ma-
nagement Inc (CMM) του Ομίλου
Λάτση με ένα επενδυτικό πρό-
γραμμα που περιλαμβάνει 11
πλοία, εκ των οποίων τα έξι είναι
LPG Carriers και τα πέντε Pro-
duct/Chemical Tankers.

Σημαντική παρουσία στην
παγκόσμια αγορά υγραερίου έχει
και η Dorian LPG του Ιωάννη Χα-
τζηπατέρα, επίσης εισηγμένη στο
αμερικάνικο χρηματιστήριο, που
υλοποιεί ένα πρόγραμμα ναυ-
πήγησης 18 Very Large Gas Car-
riers (VLGC). Στον τομέα του LPG
μπήκε πρόσφατα και η Thena-
maris του κ. Ντίνου Μαρτίνου με
την παραγγελία δύο «semi-refri-
gerated» LPG Carriers. Ιδιαίτερα
σημαντικό είναι και το επενδυ-
τικό πρόγραμμα της Eletson Gas
που περιλαμβάνει τη ναυπήγηση
10 LPG Carriers, ενώ έντονη πα-
ρουσία στον κλάδο έχει και η Na-
ftomar με 22 πλοία στον στόλο
της. [SID:9336593]

Στην πώληση του παλαιότε-
ρου πλοίου της προχώρη-

σε η Hellenic Carriers της κας
Φωτεινής Καραμανλή. 

Η εισηγμένη στο βρετανικό
χρηματιστήριο ναυτιλιακή εται-
ρεία πούλησε το «Hellenic Ho-
rizon» το οποίο ναυπηγήθηκε
το 1995 στην Κορέα αντί 3,8
εκατ. δολ.

Η πώληση του πλοίου που εί-
ναι μεταφορικής ικανότητας
44.809 dwt εντάσσεται στη στρα-
τηγική ανανέωσης του στόλου
της εταιρείας όπως αναφέρθη-
κε. Τα έσοδα από την πώληση
θα αξιοποιηθούν για την απο-
πληρωμή δανείων. 

Μετά την πώληση του «Hel-
lenic Horizon», ο στόλος της
Hellenic Carriers αποτελείται
από πέντε πλοία μεταφοράς ξη-
ρού χύδην φορτίου. 

Παραγγελία 2 Suezmax από την Delta Tankers

Ο εν ενεργεία στόλος
των LPG carriers φθάνει

σύμφωνα με τους
Clarksons τα 1.285

πλοία εκ των οποίων τα
170 είναι VLGC.
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Στόλος
Παραγγελία σε Samsung
Υπό παραγγελία σε Hyundai

[Hellenic Carriers]

Πώληση 
πλοίου αντί
3,8 εκατ. δολ.

[Λιμένας Ηρακλείου]

Bράβευση
από ρωσικό
οργανισμό

Το πρώτο της πλοίο, έπειτα από ένα διάστημα χωρίς στόλο, απέκτησε
η Seanergy Maritime, η εισηγμένη στην αγορά του Nasdaq
ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Βίκτωρα Ρέστη. Η εταιρεία πέρασε
και πάλι στην ενεργό δράση, καθώς παρέλαβε ήδη το cape
«Leadership» 14 ετών και μεταφορικής ικανότητας 171.199 dwt που
απέκτησε τον προηγούμενο Ιανουάριο. 

Leadership

ΗTEZ TOUR, ένας από τους
μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς

οργανισμούς της Ρωσίας, τίμη-
σε με το βραβείο του καλύτερου
συνεργάτη της στην ανάπτυξη
της κρουαζιέρας, τον Οργανισμό
Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. «Αυτό
το βραβείο ήταν μια ακόμα ανα-
γνώριση της προσπάθειας της
διοίκησης του Οργανισμού Λι-
μένος Ηρακλείου Α.Ε. για άνοιγ-
μα της ρώσικης αγοράς στον του-
ρισμό κρουαζιέρας. Η ρώσικη
αγορά κρουαζιέρας είναι ένας
νέος στόχος, για την Ελλάδα και
την Κρήτη, στα πλαίσια της στρα-
τηγικής της για συνολική διείσ-
δυση στην ρώσικη αγορά», σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο και διευ-
θύνοντα σύμβουλο του Οργανι-
σμού Γιάννη Μπρα. Ο γενικός δι-
ευθυντής στην Ελλάδα της TEZ To-
urs Μανώλης Απλαδενάκης δή-
λωσε ότι «είναι πολύ θετικό για
την Κρήτη να διαθέτει μία ακό-
μα επιλογή για διακοπές, αυτή
του Fly, Stay & Cruise. Ο συν-
δυασμός παραδοσιακών διακο-
πών αλλά και μικρής κρουαζιέ-
ρας 3-4 ημερών, δημιουργεί νέα
δεδομένα για την Κρήτη για τα
επόμενα χρόνια.» [SID:9336608]

Στόλος

Στρατηγική ανανέωση
του στόλου
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