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Πρόλογος

Με το 71% του «μπλε» πλανήτη μας σκεπασμένο με νερό και με το
κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς περίπου 250 φορές μικρότερο από
το κόστος χερσαίων μεταφορών λόγω φυσικών παραμέτρων, δεν είναι
παράξενο το γεγονός ότι περί το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης. Η ναυτιλία είναι η κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας και τα πλοία λειτουργούν ως γιγαντιαία θαλάσσια
φορτηγά που μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων σε όλο τον κόσμο, συνδέοντας έτσι αποτελεσματικά
παραγωγούς και καταναλωτές. Το θαύμα του παγκόσμιου εμπορίου
και ο τεράστιος πλούτος που παράγεται από το παγκόσμιο εμπόριο
μέσω της ενεργοποίησης του «συγκριτικού πλεονεκτήματος εθνών»,
όπως το έθεσε ο Adam Smith τέσσερις αιώνες πριν, δεν θα είχαν επιτευχθεί σε ευρεία κλίμακα χωρίς την ποντοπόρο ναυτιλία. Στον ρου
της ιστορίας, οι πολιτισμοί και τα ναυτικά έθνη που ανέπτυξαν ναυτικές
παραδόσεις και πρωτοστάτησαν στο θαλάσσιο εμπόριο, όπως οι Φοίνικες, οι Αθηναίοι, οι Ενετοί, οι Ισπανοί, οι Ολλανδοί και οι Βρετανοί,
ωφελήθηκαν σημαντικά από το θαλάσσιο εμπόριο και ευημέρησαν.
Ο σύγχρονος ναυτιλιακός κλάδος που παρέχει αυτό τον ζωτικό
σύνδεσμο με το παγκόσμιο εμπόριο είναι ένας συναρπαστικός κλάδος. Είναι παγκοσμιοποιημένος και κυκλικός εκ φύσεως, έχει εξαιρετικά μεγάλη ένταση κεφαλαίου και είναι πολύ δυναμικός και ευμετάβλητος, αφού χαρακτηρίζεται από μια συνεχή εμπορική, τεχνολογική,
ανταγωνιστική και ρυθμιστική αβεβαιότητα και ρευστότητα. Περιουσίες
δημιουργούνται και χάνονται με πρωτοφανείς ρυθμούς λόγω της ενδογενούς, συχνά ακραίας, κυκλικότητας. Από την εποχή του Ωνάση
και του Νιάρχου ως τους σημερινούς Fredriksen και Αγγελικούση, εμβληματικοί πρωταγωνιστές και ισχυροί ηγέτες της ναυτιλίας αποκτούν
δημοσιότητα και διαιωνίζουν τον «μύθο» της ναυτιλίας. Ο ναυτιλιακός
τομέας περιλαμβάνει περισσότερα από 50.000 πλοία χωρητικότητας
13
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άνω των 1.000 τόνων, περίπου 2 εκατομμύρια ναυτικούς, καθώς και
εκατοντάδες χιλιάδες στελέχη χερσαίου προσωπικού. Επίσης, συνεισφέρει στην ανάπτυξη συναφών κλάδων, όπως των νηογνωμόνων,
ανεφοδιασμού καυσίμων, ασφαλιστικών υπηρεσιών, τεχνικών προμηθευτών, προμηθευτών τροφίμων και αναλωσίμων, ναυπηγείων και
δικηγορικών γραφείων που ειδικεύονται στο ναυτιλιακό δίκαιο. Οι ως
άνω κλάδοι απασχολούν εκατομμύρια επαγγελματίες, που βρίσκονται συνήθως εγκατεστημένοι σε συγκεκριμένες περιοχές, τα διεθνή
ναυτιλιακά κέντρα. Ο κλάδος της ναυτιλίας υπολογίζεται ότι συνεισφέρει άμεσα στο παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν περίπου 6%,
ενώ η συνολική έμμεση συνεισφορά του είναι κατά πολύ μεγαλύτερη
λόγω των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν.
Παρ’ όλη την τεράστια σημασία και επιρροή του όμως, ο κλάδος
της ναυτιλίας συνεχίζει να είναι άγνωστος στους πολλούς και δεν έχει
μελετηθεί επαρκώς από τους οικονομικούς ερευνητές. Έχει παραμείνει
ιστορικά απομονωμένος, ένα κλειστό σύμπαν που μοιάζει περισσότερο με μια ιδιωτική λέσχη εγγεγραμμένων μελών. Η ταξινομημένη
κλαδική γνώση είναι κυρίως πρακτικής φύσεως. Παρότι έχει γίνει εκτεταμένη ακαδημαϊκή έρευνα σε ό,τι αφορά τεχνικά θέματα στο πεδίο
της Ναυπηγικής και σε οικονομικά θέματα στον τομέα της Χρηματοδότησης της Ναυτιλίας, έχει γίνει ελάχιστη δουλειά από ακαδημαϊκούς
ερευνητές σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και μάνατζμεντ ναυτιλιακών εταιρειών. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ανεκμετάλλευτο δυναμικό και
πρόσφορο έδαφος για γόνιμες ανταλλαγές μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, καθώς η ναυτιλία μπορεί να ωφεληθεί πολύ από τη θεωρία του
Μάνατζμεντ και η θεωρία του Μάνατζμεντ μπορεί να ωφεληθεί πολύ
από τη ναυτιλία, μέσα από τη μελέτη σύγχρονων και αποτελεσματικών
πρακτικών διαχείρισης.
Ο σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να ρίξει άπλετο φως σε αυτό
τον χώρο που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και να αναπτύξει χρήσιμη θεωρία και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο Ναυτιλιακής Στρατηγικής.
Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της θεωρίας του Στρατηγικού
Μάνατζμεντ στη συστηματική ανάλυση ναυτιλιακών πρακτικών και
παραγόντων επιτυχίας. Η συνεργιστική παράθεση θεωρίας Στρατηγικού Μάνατζμεντ και ναυτιλιακών πρακτικών οδηγεί στην ανάπτυξη της
θεωρίας Ναυτιλιακής Στρατηγικής και ενός συγκεντρωτικού πλαισίου
και συνόλου γνώσεων που μπορεί να είναι χρήσιμο σε φοιτητές ναυτιλιακών σπουδών, σε ναυτιλιακά στελέχη και σε οποιονδήποτε θέλει
να επιχειρήσει ουσιαστική στρατηγική ανάλυση στον κλάδο της ναυτι14

ΠΡΌΛΟΓΟΣ

Apotelismat_Stratigiges_Naftilia.indd 14

30/03/2021 9:33 AM

λίας, με σκοπό να εντοπίσει τους κρίσιμους ανταγωνιστικούς παράγοντες επιτυχίας.
Η ερευνητική μεθοδολογία που επιλέχτηκε για τις ανάγκες του
παρόντος βιβλίου είναι η μέθοδος μελέτης περιπτώσεων (case study
method). Έχουν εκπονηθεί μελέτες κορυφαίων ελληνόκτητων πλοιοκτητριών εταιρειών με σκοπό την ανάπτυξη ενός γνωσιολογικού υποβάθρου για την εφαρμογή της θεωρίας και των εννοιών της θεωρίας
του Στρατηγικού Μάνατζμεντ στη ναυτιλία. Η σύνθεση θεωρίας και
πρακτικής οδηγεί σε ένα συγκεντρωτικό πλαίσιο ταξινόμησης ναυτιλιακών στρατηγικών και σε πολύτιμα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά
στρατηγικούς παράγοντες επιτυχίας στη ναυτιλία.
Ένα πρόσθετο χρήσιμο αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι η καλύτερη κατανόηση του «ελληνικού παράδοξου» στη ναυτιλία: πώς είναι
δηλαδή δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα, με σοβαρά δημοσιονομικά
προβλήματα και η οποία συνεισφέρει μόνο 0,15% στο παγκόσμιο ΑΕΠ,
να ελέγχει το 20% περίπου του παγκόσμιου στόλου σε έναν διεθνοποιημένο κλάδο τεράστιας έντασης κεφαλαίου. Από την παρούσα μελέτη
μπορούμε να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα που οδηγούν σε μια
βαθύτερη κατανόηση της ελληνικής ναυτιλιακής παράδοσης και της μετεξέλιξης του παραδείγματος της ελληνικής ναυτιλίας ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις και να συνεχίζει να
πρωταγωνιστεί στον 21ο αιώνα. Ο αναγνώστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το εμπειρικό υλικό που παρουσιάζεται στις μελέτες περιπτώσεων,
και τη θεωρία που πηγάζει από αυτές, για να κατανοήσει σε βάθος τις
επιτυχημένες ναυτιλιακές στρατηγικές και να εξηγήσει τη συνεχιζόμενη
«παράδοξη» ηγεμονία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στον 21ο αιώνα. Διότι, αν καταλάβουμε καλύτερα την ελληνική ναυτιλία, θα καταλάβουμε
καλύτερα την ίδια τη ναυτιλία, λόγω της ηγετικής θέσης και του σημαντικού μεριδίου αγοράς που κατέχουν οι Έλληνες εφοπλιστές σε αυτόν
τον πάρα πολύ ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο κλάδο.
Το βιβλίο στοχεύει να είναι χρήσιμο σε διάφορες ομάδες αναγνωστών, όπως σε στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, σε επαγγελματίες που
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη ναυτιλία, σε φοιτητές ναυτιλιακών
τμημάτων, σε ακαδημαϊκούς ερευνητές Στρατηγικού Μάνατζμεντ και
σε διεθνείς ναυτιλιακούς αναλυτές. Επιπλέον, το βιβλίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν βασικό διδακτικό εγχειρίδιο σε μαθήματα ναυτιλιακού μάνατζμεντ σε διάφορα προγράμματα ναυτιλιακών σπουδών
που προσφέρονται ανά τον κόσμο, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε
ενδοεταιρικό επίπεδο.
ΠΡΌΛΟΓΟΣ
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Εισαγωγή

Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Ναυτιλία:
Γεφυρώνοντας τους δύο κόσμους
Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι πολύ λίγη ακαδημαϊκή έρευνα έχει
γίνει πάνω στον τομέα της Ναυτιλιακής Στρατηγικής. Σε αντίθεση με
άλλες σχετιζόμενες με τη ναυτιλία γνωστικές περιοχές, όπως η Χρηματοδότηση της Ναυτιλίας και η Ναυπηγική και Τεχνολογία Πλοίων,
που έχουν διερευνηθεί σε βάθος, ο τομέας της Ναυτιλιακής Στρατηγικής παραμένει σχετικά άγνωστος. Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί το υλικό
από λίγους διακεκριμένους συγγραφείς όπως ο Lorange (2005) και
(2009), που μπόρεσε να συνδυάσει τη γνώση του Μάνατζμεντ και της
Ναυτιλίας, όντας ο ίδιος διακεκριμένος ακαδημαϊκός και πλοιοκτήτης.
Ο χαλαρός σύνδεσμος μεταξύ Στρατηγικής και Ναυτιλίας προκαλεί
αρχικά έκπληξη, καθώς η ναυτιλία είναι εκ φύσεως πολύ «στρατηγική» αφού περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων για τεράστιες συγκεκριμένες και διακριτές επενδύσεις, ήτοι την αγορά πλοίων. Η Στρατηγική
έχει οριστεί ως ένα πλαίσιο για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την
ιεράρχηση επενδύσεων περιορισμένων πόρων – και ένα στρατηγικό
πλαίσιο που θα καθοδηγήσει τη λήψη τέτοιων κρίσιμων επενδυτικών
αποφάσεων στη ναυτιλία φαίνεται να έχει τεράστια πρακτική σημασία.
Μια μερική εξήγηση αυτού του χαλαρού συνδέσμου πιθανόν να
σχετίζεται με την παραδοσιακή «στρατηγική μυστικότητα» που παρατηρούμε ιστορικά στα υψηλά κλιμάκια ναυτιλιακών εταιρειών, και
πολύ περισσότερο σε οικογενειακές εταιρείες της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Αυτή η στρατηγική μυστικότητα είναι ίσως μετεξέλιξη ενός μηχανισμού που θέτει εμπόδια στην απομίμηση σε ένα πολύ
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Συζητιούνται ακόμα χαρακτηριστικές ιστορίες με προσωπικότητες της ναυτιλίας όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης να
17
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προλαβαίνουν συμφέρουσες συμφωνίες με βάση ανεπίσημες πληροφορίες που έπεσαν στην αντίληψή τους, ακόμα και σε κουβέντες κατά
τη διάρκεια ανεπίσημων μεσημεριανών γευμάτων.
Στρατηγική μυστικότητα σε κορυφαίο επίπεδο παρατηρείται ακόμα
και σήμερα· και αποτελεί εμπόδιο για την πραγματοποίηση εμπειρικής
έρευνας στη ναυτιλία. Παρ’ όλ’ αυτά, η μυστικότητα έχει αρχίσει να
μειώνεται σταδιακά, κάτι που αποτελεί θετική εξέλιξη καθώς διευκολύνονται έτσι οι γόνιμες ανταλλαγές μεταξύ θεωρητικών και στελεχών
της ναυτιλίας – και κατά συνέπεια η έρευνα σε θέματα ναυτιλιακού μάνατζμεντ. Επιπλέον, το σταδιακό άνοιγμα του κλάδου επιτρέπει ανταγωνιστική σύγκριση και εξάπλωση των βέλτιστων πρακτικών, κάτι που
ευνοεί όλο τον κλάδο. Η μυστικότητα μειώνεται σταδιακά τα τελευταία
χρόνια, και ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες, βάσει των
εξής παραγόντων:

Αύξηση των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών
Αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες εισήχθησαν σε οργανωμένες χρηματαγορές τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια άντλησης επενδυτικών
κεφαλαίων για να χρηματοδοτήσουν προγράμματα ανάπτυξης του
στόλου. Πράγματι, αρκετές ελληνόκτητες ναυτιλιακές εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων από τις
έξι εταιρείες που εξετάζονται αναλυτικά σε αυτό το βιβλίο, έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτές οι εταιρείες έγιναν
πολύ εξωστρεφείς ώστε να συμμορφωθούν με κανονιστικές διατάξεις
διαφάνειας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού του Χρηματιστηρίου και της Ομοσπονδιακής αρχής (Federal Trade Commission/
FDA), αλλά και στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν επενδυτές.
Μια γρήγορη ματιά στον επίσημο ιστότοπο και στα ετήσια δελτία ενημέρωσης των εισηγμένων εταιρειών αποκαλύπτει μια πληθώρα δημόσιων πληροφοριών μεγάλης στρατηγικής σημασίας που πριν από
την εισαγωγή δεν ήταν διαθέσιμες στο κοινό. Τέτοιες άμεσα διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες διευκολύνουν τη στρατηγική ανάλυση
και ξεφεύγουν από την παραδοσιακή μυστικοπάθεια του ναυτιλιακού
κλάδου. Σε βάθος χρόνου, οι εισηγμένες εταιρείες και τα διευθυντικά
τους στελέχη γίνονται ακόμα περισσότερο εξωστρεφείς, όχι μόνο για
να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, αλλά και στην προσπάθειά τους να προσελκύουν την προσοχή των μετόχων, των δυνητικών
επενδυτών, των πελατών και όλων των εμπλεκόμενων μερών. Αυτή
18
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η αυξανόμενη εξωστρέφεια σταδιακά οδήγησε στην ανάπτυξη μιας
λογικής ανοιχτών συστημάτων και σε μια επικοινωνιακή κουλτούρα
σε πολλούς μεγάλους ναυτιλιακούς ομίλους που κατέχουν σημαντικό
μερίδιο της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Αυξανόμενη ναυτιλιακή πολυπλοκότητα
και επαγγελματισμός των στελεχών
Στο σύγχρονο μάνατζμεντ, η στρατηγική δεν θεωρείται ένα μαύρο κουτί
που φυλάσσεται μυστικά στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης ή στα
μυαλά των κορυφαίων στελεχών, αλλά μια συλλογική και οργανική
ατζέντα που κινητοποιεί όλο τον οργανισμό. Με βάση τη θεωρία της
επεξεργασίας πληροφοριών (Information Processing Theory), η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και ευμεταβλητότητα στη σύγχρονη ναυτιλία
καθιστά απαραίτητο έναν υψηλότερο βαθμό επαγγελματισμού των
στελεχών, αποκεντρωτικές διαδικασίες και γρήγορες αλλά ενημερωμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που βασίζονται στη συλλογική
επεξεργασία και σύνθεση στρατηγικών πληροφοριών. Αυτή είναι μια
διαφορετική διαδικασία από την παραδοσιακή λογική του μοναχικού
ηγέτη (one man show), η οποία επικρατούσε στη ναυτιλία παλαιότερα
και συναντάται ακόμα κυρίως στις μικρότερες εταιρείες. Η τάση στη σύγχρονη ναυτιλία είναι για υψηλομεσαία στελέχη με μεγαλύτερο διοικητικό ρόλο και μεγαλύτερο βαθμό επαγγελματισμού, ειδικά σε μεσαίες
και μεγάλες εταιρείες, όπου η στρατηγική ατζέντα θα πρέπει να μοιράζεται, να διαμορφώνεται και να υλοποιείται από πολλούς. Τα εμπόδια
στην απομίμηση δεν δημιουργούνται πλέον από τη μυστικότητα, αλλά
από στρατηγικούς παράγοντες που αποθαρρύνουν την είσοδο σε ένα
τμήμα της ναυτιλιακής αγοράς – και που θα εξεταστούν αναλυτικά στα
επόμενα κεφάλαια. Η μυστικότητα σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες ευαίσθητες επενδύσεις τηρείται, αλλά η συνολική στρατηγική μυστικότητα
γίνεται σταδιακά απομεινάρι του παρελθόντος, καθώς τα πλεονεκτήματα της ανοιχτής συμμετοχικής λογικής είναι σαφώς σημαντικότερα σε
σχέση με τα πλεονεκτήματα της απόλυτης στρατηγικής μυστικότητας.
Το ηρωικό «μονήρες» μάνατζμεντ που χαρακτήριζε τις πρώτες φάσεις
της ελληνόκτητης ναυτιλίας σταδιακά απαξιώνεται στη σύγχρονη πολύπλοκη ναυτιλιακή πραγματικότητα. Το παραδοσιακό συγκεντρωτικό μοντέλο συναντάται ακόμα σε αρκετές μικρές ναυτιλιακές εταιρείες,
όπου ένα μόνο άτομο μπορεί να επεξεργαστεί τις περισσότερες πληροφορίες που χρειάζονται για να υποστηρίξουν στρατηγικές αποφάσεις.
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Ύπαρξη πληθώρας ναυτιλιακών πληροφοριών
σε παγκόσμιο επίπεδο
Τεράστιος όγκος ναυτιλιακών πληροφοριών είναι σήμερα διαθέσιμος από οίκους ναυτιλιακής πληροφόρησης, περιοδικά, ιστότοπους,
αναφορές αγοραπωλησιών και κινήσεων πλοίων, διεθνή συνέδρια,
νηογνώμονες κ.λπ., και μάλιστα παρέχονται δωρεάν ή με ελάχιστο
συνδρομητικό κόστος. Ένας αναλυτής μπορεί να κατανοήσει και να
παρακολουθήσει τη βασική στρατηγική ενός ναυτιλιακού ομίλου με
την προσεκτική ανάλυση τέτοιων δευτερογενών δεδομένων. Μια προσεκτική ανάλυση της εξέλιξης του στόλου που μπορεί να βασιστεί σε
κλαδικές δημόσιες πληροφορίες αποκαλύπτει το μεγαλύτερο μέρος
της στρατηγικής σκέψης κάθε ναυτιλιακής εταιρείας. Με όλη αυτή την
πληθώρα των αναφορών κλαδικών δεδομένων, ο κλάδος της ναυτιλίας γίνεται γοργά ένας από τους πλέον διαφανείς κλάδους παγκοσμίως.

Συνέργειες από τη σύζευξη της θεωρίας
του Στρατηγικού Μάνατζμεντ με τη ναυτιλία
Η μετάβαση από ένα κλειστό σύμπαν σε μια λογική ανοιχτών συστημάτων στη σύγχρονη ναυτιλία με βάση τους λόγους που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα διευκολύνει την έρευνα, τη στρατηγική
ανάλυση, την ανταγωνιστική σύγκριση (benchmarking), και καθιστά
δυνατή την ανάπτυξη ολιστικών μοντέλων για τη μελέτη της Ναυτιλιακής Στρατηγικής. Αυτό το βιβλίο βασίζεται στις νέες ερευνητικές δυνατότητες που δημιουργούνται από τη λογική των ανοιχτών συστημάτων
στη σύγχρονη ναυτιλία και συγκεντρώνει εμπειρικές αποδείξεις από
τη μελέτη των πρακτικών κορυφαίων πλοιοκτητών με σκοπό την ανάπτυξη χρήσιμων αναλυτικών πλαισίων και τη δόμηση μιας δεξαμενής
γνώσης στον αναδυόμενο γνωστικό τομέα της Ναυτιλιακής Στρατηγικής. Με απλά λόγια, το Στρατηγικό Μάνατζμεντ μπορεί να μάθει από
τον κόσμο της ναυτιλίας και η ναυτιλία μπορεί να μάθει από το Στρατηγικό Μάνατζμεντ. Πράγματι, η ναυτιλία μπορεί να ωφεληθεί από την
τεράστια δεξαμενή γνώσης σε σχέση με το Μάνατζμεντ ώστε να αυξήσει αποδοτικότητα και επαγγελματισμό και το Στρατηγικό Μάνατζμεντ
μπορεί να ωφεληθεί από τη μελέτη ναυτιλιακών πρακτικών ώστε να
αυξήσει το εύρος εφαρμογής και την αιτιολογική ισχύ, ρίχνοντας άπλετο φως σε έναν συναρπαστικό, αλλά ακαδημαϊκά λιγότερο γνωστό,
ανταγωνιστικό κλάδο. Η ναυτιλία μπορεί να μάθει από την καταξιωμέ20
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νη θεωρία του Μάνατζμεντ και ο κόσμος του θεωρητικού Μάνατζμεντ
μπορεί να μάθει από τον κόσμο της ναυτιλίας μέσα από αυτή τη σύζευξη. Σε τελική ανάλυση, οι αρχές του μάνατζμεντ και των οικονομικών είναι παγκόσμιες από τη φύση τους και μπορούν να εφαρμοστούν
στην ανάλυση όλων των κλάδων. Ο χρόνος έχει πλέον ωριμάσει ώστε
να έρθουν κοντά αυτοί οι δύο κόσμοι και να δημιουργηθούν πολλαπλά οφέλη από αυτή τη σύζευξη, κάτι το οποίο αποτελεί βασικό στόχο
αυτού του βιβλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ναυτιλία και θεωρία οικονομικής οργάνωσης κλάδων
(Industrial Organization Economics)
Ο ναυτιλιακός κλάδος είναι ένας κλάδος στον οποίο οι βασικές αρχές
της θεωρίας οικονομικής οργάνωσης κλάδων (I/O Economics) εφαρμόζουν εντυπωσιακά. Ο κλάδος είναι κοντά σε ένα μοντέλο «τέλειου ανταγωνισμού», ένας θρίαμβος για τους οικονομολόγους, αλλά συνήθως
πηγή μεγάλων προβλημάτων για τις εταιρείες. Είναι υπερβολικά ανταγωνιστικός και παγκοσμιοποιημένος από τη φύση του. Ο βαθμός συγκέντρωσης είναι πολύ χαμηλός και έχουμε πολλούς διεθνείς παίκτες που
ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε μια ενιαία, ελαστική και σε παγκόσμιο
επίπεδο ρυθμισμένη αγορά. Κανένας πλοιοκτήτης δεν έχει διψήφιο μερίδιο αγοράς, με πολύ λίγες εξαιρέσεις σε ορισμένα μικρά τμήματα της
αγοράς (niche markets). Πράγματι, το αθροιστικό μερίδιο αγοράς για τις
10 μεγαλύτερες εταιρείες στα τάνκερ είναι μόνο 8% και στα πλοία ξηρού φορτιού μόνο 5%. Επιπλέον, οι παρεχόμενες υπηρεσίες θαλάσσιας
μεταφοράς είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες και τα εμπόδια εισόδου
και εξόδου σχετικά χαμηλά, μεγιστοποιώντας έτσι την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Μπορεί να κάνει κανείς την υπόθεση εργασίας ότι,
τουλάχιστον για τα μεγάλα τμήματα της ναυτιλιακής αγοράς, ήτοι ξηρό
φορτίο, τάνκερ και containerships, η ναυτιλιακή δραστηριότητα είναι σε
μεγάλο βαθμό αδιαφοροποίητη και ο ανταγωνισμός προσεγγίζει αυτό
25
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Το παρόν βιβλίο αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αποτελεσματικών στρατηγικών στη ναυτιλία με την εφαρμογή της θεωρίας του Στρατηγικού Μάνατζμεντ στην
ανάλυση της ναυτιλίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παγκοσμιοποιημένου, κυκλικού και άκρως ανταγωνιστικού αυτού κλάδου. Η μελέτη βασίζεται σε εμπειρικό υλικό από την ανάλυση κορυφαίων ελληνόκτητων ναυτιλιακών
εταιρειών. Η σύνθεση θεωρίας και πρακτικής ρίχνει άπλετο φως στη στρατηγική
ανάλυση του ναυτιλιακού κλάδου και οδηγεί σε πολύτιμα συμπεράσματα όσον αφορά αποτελεσματικές στρατηγικές και κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας στη ναυτιλία.

Το βιβλίο είναι χρήσιμο σε:
❙

Πλοιοκτήτες και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών που καλούνται να επιλέξουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες στρατηγικές για να βελτιστοποιήσουν
την επιχειρησιακή και την οικονομική απόδοση των εταιρειών τους

❙

Σπουδαστές και ερευνητές της Ναυτιλίας και του Στρατηγικού Μάνατζμεντ,
οι οποίοι μπορούν να αντλήσουν εμπειρικό υλικό και ερευνητικά εργαλεία
με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση αποτελεσματικών στρατηγικών στη ναυτιλία και την περαιτέρω έρευνα

❙

Επαγγελματίες από τον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας και των σχετιζόμενων
κλάδων, οι οποίοι μπορούν να κατανοήσουν τα στρατηγικά δομικά στοιχεία
που εξασφαλίζουν επιτυχία στη σύγχρονη ναυτιλία

❙

Διεθνείς ναυτιλιακούς αναλυτές, που μπορούν να εμβαθύνουν στους παράγοντες επιτυχίας της ελληνόκτητης ναυτιλίας

❙

Επαγγελματίες και ιδιώτες που δεν έχουν μεν άμεσα σχέση με τη ναυτιλία, αλλά επιθυμούν να αναπτύξουν μια βασική κατανόηση του ναυτιλιακού
κλάδου, ενός κρίσιμου και συναρπαστικού –αλλά άγνωστου στο ευρύ κοινό– κλάδου
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Ο Παύλος Εμμανουηλίδης διδάσκει Στρατηγικό
Μάνατζμεντ και Ναυτιλιακή Στρατηγική στο Alba
Graduate Business School του American College
of Greece. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή
Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, πήρε Master’s στο Industrial and
Systems Engineering του University of Southern
California και PhD στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ στο τμήμα Management
& Organization του Marshall School of Business, επίσης στο University
of Southern California. Ήταν καθηγητής Στρατηγικής στο SDA Bocconi
Business School στο Μιλάνο για αρκετά χρόνια, ενώ διατηρούσε πάντοτε στενούς δεσμούς με τον κόσμο των επιχειρήσεων μέσω εκτενούς συμβουλευτικής και επιχειρηματικής δράσης στην Ελλάδα, την
Ιταλία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ. Τα κυριότερα ερευνητικά, διδακτικά
και συμβουλευτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Επιχειρηματική
Στρατηγική, Ηγεσία και Στρατηγικό Μετασχηματισμό, Στρατηγική Και
νοτομία, Επιχειρηματικότητα, Ολική Στρατηγική Συμμετοχή, Ναυτιλιακή
Καινοτομία και Ναυτιλιακή Στρατηγική. Ο Παύλος έχει συνδυάσει την
ακαδημαϊκή σκέψη με πρακτική επιχειρηματική λογική σε όλη του την
επαγγελματική σταδιοδρομία, ενεργοποιώντας συνέργειες μεταξύ της
θεωρίας του μάνατζμεντ και της επιχειρηματικής πρακτικής. Κατοικεί
στην Αθήνα και είναι λάτρης της θάλασσας και της ιστιοπλοΐας στον
ελεύθερο χρόνο του. Είναι πατέρας δύο παιδιών.
Ο Γεώργιος Α. Τσαβλίρης γεννήθηκε στο Λονδίνο. Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο της
Αθήνας το 1968 και, αφού έλαβε επαγγελματικά
διαπιστευτήρια στη Ναυτιλία (F.I.C.S., ACI.Arb),
συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές και ένα πτυχίο L.L.M. σε Shipping Law στο University College
London το 1973. Το 2009 πιστοποιήθηκε ως
Διαμεσολαβητής στο ADR Group London και το 2014 έλαβε πιστοποίηση Διαμεσολαβητή από το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ασχολήθηκε με τη ναυτιλία και τον τομέα θαλάσσιας διάσωσης
από μικρή ηλικία στην οικογενειακή επιχείρηση. Ο Γιώργος είναι
Γενικός Διευθυντής στην Tsavliris Salvage Group και εκπροσωπεί
την εταιρεία σε εμπορική και περιβαλλοντική βάση διεθνώς. Ήταν
πρώην Πρόεδρος της INTERMEPA (International Marine Environment
Protection Association), ενώ είναι νυν Πρόεδρος της CYMEPA
(Cyprus Marine Environmental Protection Association), η οποία έλαβε το βραβείο Cyprus Maritime Prize 2007. Διατελεί επίσης μέλος
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Cyprus Union of Shipowners
και επίτιμος Πρόεδρος του Tsavliris Cultural Foundation. Έλαβε το
βραβείο 2016 Capital Link Greek Shipping Award, σε αναγνώριση
της μεγάλης και μοναδικής του προσφοράς στη ναυτιλία και στην
Ελλάδα και των εξαιρετικών υπηρεσιών προς τον ναυτιλιακό κλάδο που παρείχε προσωπικά και μέσω του οικογενειακού ομίλου. Ο
Γιώργος συμμετέχει συχνά ως ομιλητής σε πολλά ναυτιλιακά συνέδρια. Υποστηρίζει θερμά διάφορες φιλανθρωπικές δραστηριότητες,
είναι λάτρης της τέχνης και της μουσικής, και έχει συμμετάσχει σε
δέκα Μαραθωνίους στο Λονδίνο. Είναι πατέρας έξι παιδιών.
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