
04/09/2017, 17*31Shipping - Press: Προσεγγίσεις διακυβέρνησης στις εισηγµένες ναυτιλιακές

Page 1 of 5http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_09.html

Ενηµέρωση για την Ελληνική και την παγκόσµια ναυτιλία. Όλη η ηλεκτρονική και έντυπη ενηµέρωση σε ένα blog. -Information
about the Greek and international shipping.

Shipping - Press
Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Προσεγγίσεις διακυβέρνησης
στις εισηγµένες ναυτιλιακές

Η οικονοµική ύφεση του 2008-
2009 είχε εξαιρετικά δυσµενείς
επιπτώσεις στην διακίνηση των
αγαθών σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η κρίση επηρέασε άµεσα το
ναυτιλιακό κλάδο µε
αποτέλεσµα την πτώση των
ναύλων, τη µείωση της αξίας
µεταπώλησης των
µεταχειρισµένων πλοίων και

την αύξηση των πλοίων που παρέµειναν αγκυροβοληµένα.
Πολλές τράπεζες επιδίωξαν τη διασφάλιση της ποιότητας του ναυτιλιακού
δανειακού χαρτοφυλακίου τους και ανέβασαν τις προβλέψεις για
επισφάλειες σε δάνεια προς εταιρείες του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια του 2009 υπήρχαν µεγάλες καθυστερήσεις στην
παραλαβή νέων πλοίων. Κατά το τέλος του 2009 µόνο το 60% των
φορτηγών πλοίων είχε παραδοθεί εντός χρονοδιαγράµµατος, ενώ
αναβλήθηκαν οι παραγγελίες για το 18% των πετρελαιοφόρων1. Ολη αυτή
η καθυστέρηση οφειλόταν κυρίως στα µικρά ναυπηγεία της Κίνας και της
Κορέας που δεν διέθεταν την ανάλογη εµπειρία για να παραδώσουν τα
πλοία έγκαιρα.

Ο ναυτιλιακός κλάδος εµφάνισε σηµάδια ανάκαµψης στο τέλος του 2009
και στις αρχές του 2010. Οι τρεις κατηγορίες πλοίων (κοντέινερ,
πετρελαιοφόρα και πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου) δείχνουν σηµάδια
ανάκαµψης λόγω της αύξησης της ζήτησης για πετρέλαιο, προϊόντα
σιδήρου και άνθρακα.

Η Energy Information Administration (2010) υποστηρίζει την αύξηση της
ζήτησης για πετρελαιοφόρα και προβλέπει ότι η αύξηση της ζήτησης
πετρελαίου το 2011 θα αγγίξει κατά µέσο όρο τα 87,7 εκατ. βαρέλια τη
µέρα, οδηγώντας σε αύξηση της τάξης του 1,3 εκατ. βαρελιών τη µέρα, σε
σχέση µε το 2010.

-Η θέση της Ελλάδας στο Διεθνές µακροοικονοµικό περιβάλλον και ο ρόλος
της Ελληνικής Ναυτιλίας

Η Ελλάδα θεωρείται η πιο διεφθαρµένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για
το 2010 σύµφωνα µε το Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (Corruption
Perception Index) που κατατάσσει τις χώρες ανάλογα µε την αντίληψη της
συνολικής διαφθοράς σε κλίµακα από το 10 (καθόλου διαφθορά) έως 0
(µέγιστη διαφθορά).

Από τις 178 χώρες που συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα, η Ελλάδα
κατέλαβε την 78η θέση µαζί µε άλλα κράτη όπως η Κίνα, η Κολοµβία, το
Περού, η Σερβία και η Ταϊλάνδη. Η Ελλάδα είναι µέσα στις χώρες που
σηµείωσαν επιδείνωση από το 2009 στο 2010, ενώ η Δανία, η Νέα
Ζηλανδία και η Σιγκαπούρη µοιράζονται την πρώτη θέση.

Ο Παγκόσµιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum
(WEF) ο οποίος αποτελεί το δείκτη που µετρά την εθνική
ανταγωνιστικότητα 139 χωρών, αποκαλύπτει ότι η χώρα µας υποχώρησε
από την 71η θέση το 2009 στην 83η το 2010. Η υποχώρηση της
ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας οφείλεται στην επιδείνωση του
µακροοικονοµικού περιβάλλοντος.
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Η επιδείνωση αυτή, σε συνδυασµό µε την αναθεώρηση των αριθµών για τις
δηµοσιονοµικές δαπάνες, την κρίση δηµόσιου χρέους, τη «φτωχή»
λειτουργία των θεσµών και τη διαφθορά, οδήγησε την Ελλάδα στο να
καταλάβει την τελευταία θέση µεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε.

Την παραπάνω κακή εικόνα της Ελλάδας στο διεθνές µακροοικονοµικό
περιβάλλον προσπαθεί επάξια να αντιστρέψει η ελληνική ναυτιλία. Μέσα σε
αυτό το δυσµενές διεθνές οικονοµικό σκηνικό, η Ελλάδα κατάφερε να
διατηρήσει τη ναυτιλιακή της παρουσία και οι Ελληνες πλοιοκτήτες
διατηρούν την ισχυρή τους θέση και το 2010, αφού σε επίπεδο
χωρητικότητας ελέγχουν 187,5 εκατ. Dwt.

Για την ακρίβεια, οι Ελληνες εφοπλιστές µε τις επενδυτικές τους
δραστηριότητες, τόσο σε νέες ναυπηγήσεις όσο και στην αγορά
µεταχειρισµένων πλοίων, βάζουν τα θεµέλια για τη διατήρηση της ηγετικής
τους θέσης και τα επόµενα χρόνια.

Παρόλη τη διεθνή κρίση και τα χαµηλά ναύλα, λίγες εταιρείες αποχώρησαν
από τον κλάδο µέσα στο 2010. O αριθµός των ναυτιλιακών εταιρειών το
2010 ανέρχεται σε 758, µειωµένος κατά 2% σε σύγκριση µε το
προηγούµενο έτος, που ο αριθµός έφτανε τις 773 εταιρείες.

Στόχος και µεταβλητές της έρευνας

Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των
Δ.Σ. των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εισηγµένες στα
χρηµατιστήρια της Αµερικής, του Λονδίνου και της Σιγκαπούρης. Η
τρέχουσα µελέτη περιέχει στοιχεία από 27 εισηγµένες ναυτιλιακές εταιρείες
για την περίοδο 2004-2009.

Η µελέτη εξετάζει τις ακόλουθες µεταβλητές:

- Τον αριθµό των συνολικών θέσεων των Δ.Σ.

- Τον αριθµό των συνολικών αντρών-γυναικών στα Δ.Σ.

- Το συνολικό αριθµό µελών στα Δ.Σ.

- Τη µέση ηλικία των µελών του Δ.Σ.

- Το µέγεθος του Δ.Σ., όπως αυτό αποτυπωνόταν στις 31/12 κάθε χρόνου

- Το µέσο µέγεθος για κάθε εταιρεία υπό τον προηγούµενο περιορισµό την
περίοδο 2004-2009

- Τη µέση διάρκεια θητείας όλων των µελών του κάθε Δ.Σ.

- Τον αριθµό των προέδρων και διευθυνόντων συµβούλων.

- Το φύλο των προέδρων και διευθυνόντων συµβούλων.

- Το διαχωρισµό ή µη των ρόλων του προέδρου και διευθύνοντος
συµβούλου.

- Την ύπαρξη κοινών µελών κατά την ίδια χρονική περίοδο σε πάνω από
ένα Δ.Σ.

Αποτελέσµατα έρευνας

Α. Συνολικός αριθµός θέσεων Δ.Σ., φύλο, ηλικία και µέση θητεία των µελών
του Δ.Σ.

Ο συνολικός αριθµός θέσεων Δ.Σ. στις ναυτιλιακές εταιρείες κατά τα έτη
2004-2009 ήταν 244, ενώ ο συνολικός αριθµός µελών (εξαιρώντας την
ταυτόχρονη συµµετοχή σε περισσότερα από ένα διοικητικά συµβούλια)
ανέρχεται σε 217. Κατά µέσο όρο όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν 9 θέσεις σε
κάθε Δ.Σ.

Κατά την περίοδο 2004-2009, 237 από τις 244 θέσεις κατελήφθησαν από
άντρες. Πιο συγκεκριµένα, αφαιρώντας την ταυτόχρονη παρουσία µελών σε
Δ.Σ., 212 (97,7%) από τα 217 µέλη ήταν άντρες. Η αντιπροσώπευση των
γυναικών στα Δ.Σ. χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά,
αποδεικνύοντας πως η συµµετοχή σε αυτά είναι «ανδρική υπόθεση». Οι
γυναίκες που συµµετέχουν στα Δ.Σ ναυτιλιακών εταιρειών παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1.

Η µέση ηλικία των µελών του Δ.Σ. ήταν 52 χρόνια ενώ το 46% των µελών
του Δ.Σ. διένυαν την έκτη δεκαετία της ζωής τους.

Η µέση θητεία όλων των µελών του Δ.Σ. ήταν 33,48 µήνες. Σε 17 από τις

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ:
Τροφοδοτεί µε «καύσιµα»
2,5 δισ. τις «µηχανές» της
ενέργειας

Παραλαβή
φορτηγού για την
Trojan Maritime

H

ζωή του µεγάλου
Έλληνα
εφοπλιστή
Αριστοτέλη
Ωνάση

Ο

νεαρός
εφοπλιστής µε
την πρώην
σύντροφο του
πρίγκιπα Χάρι

Μεγεθύνει το
στόλο της η Avin
International του
οµίλου
Βαρδινογιάννη

Nίκος Bερνίκος:
O εφοπλιστής
αδελφός του...
για λίγο
υφυπουργού

Αδαµάντιος
Πολέµης: Ο
πεισµατάρης
εφοπλιστής

Ναυπηγεί 11
πλοία ο
εφοπλιστής –
µεγαλοµέτοχος
της ΑΕΚ, Νίκος
Νοτιάς

Στα αµερικανά
δίχτυα οι
Οικονόµου-
Λεντούδης

Δηµοφιλεις

ΝΟΩΝ tech

Επισκευή &
Τοποθέτηση
Κλιµατιστικού

Ηλεκτρολογικές
Εγκατάστασεις
- Υπηρεσίες
Κλιµατισµού

Νυχτερινό ρεύµα
ΔΕΗ: Πότε τίθεται
σε ισχύ το
χειµερινό ωράριο

Clima e-shop
Ο φετινός
Ιανουάριος ήταν ο
πιο ζεστός από το
1880

Shipping Press
Ο Πειραιάς
ενισχύει τις
αντοχές της
Cosco Pacific στις
πιέσεις

ASG ... Only
For Leaders
Aloe vera, για να
αντιµετωπίσετε τα
ισχυρά εγκαύµατα

ASG
Advertising

Επικοινωνία

Απόσυρση Vlcc της
Altomare

Παραγγελία Vlcc από
Thenamaris

Ορίστηκε το ΔΣ της
Ένωσης Μαρινών
Ελλάδος

Στο λιµάνι του Λαυρίου
το «SOCOL 3»

H Τρόικα στο υπουργείο
Θαλασσίων
Υποθέσεων Νήσων
κ...

Προσάραξη φορτηγού
πλοίου στο
Μεσολόγγι

"Ανοιχτή" για ξένα
κρουαζιερόπλοια η
Θεσσαλονίκη

Στο top 5 των
κορυφαίων
προορισµών η
Ελλάδα

Aegean:
Δραστηριότητες στα
λιµάνια Cristobal και
B...

Το στοίχηµα των
Ελλήνων
εφοπλιστών στις νέες
παραγ...

Παλιοσίδερα αξίας $5
εκατ. από ελληνικό
φορτηγό «φ...

«Δαγκώνουν» τα κέρδη
των ναυτιλιακών οι
υψηλές τι...

Σαρώνουν οι
επενδύσεις των
Ελλήνων
εφοπλιστών αγγί...

Πετρελαϊκό deal $175
εκατ. για τον Θόδωρο
Αγγελόπο...

Aκτοπλοία: Κατάργηση
κρατήσεων υπέρ
τρίτων

24ωρη απεργία στα
λιµάνια την
Πρωτοµαγιά

Προκήρυξη δύο
εποχικών άγονων
γραµµών

Ελληνόκτητο πλοίο
παραµένει στα χέρια
Σοµαλών πειρ...

Πειραιάς: Προσέλκυση
ναυτιλιακών
εταιρειών

Η τουρκική στάση
εµπόδιο για την
κυπριακή ναυτιλία...

Ναυπηγικός εξοπλισµός

Θα καθαρίσει το
ραδιενεργό νερό η
Tepco

Παραγγελίες πλοίων:
«Προσπέραση» από
τα containers...

«Απόδραση» ιταλικού
ρυµουλκού από το
λιµάνι της Τρ...

Οι BRICS θα
βοηθήσουν την
παγκόσµια ναυτιλία

H Κίνα παγιώνεται ως
ισχυρός τέταρτος
παίκτης

Ελεύθερο το MV Εagle

«Ανάστατη» η Σάµος
για το ακτοπλοϊκό

Ιταλο-Γαλλική
«σύρραξη» µε φόντο
Σένγκεν

Ευ Μαρινάκης: Δίνει

http://shipping-press.blogspot.co.uk/2012/07/n-b-o.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2012/01/25.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2012/01/25.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/02/trojan-maritime.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/08/h.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/01/blog-post_9545.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/03/avin-international.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2012/07/n-b-o.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/01/blog-post_2010.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/01/11.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/02/trojan-maritime.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/08/h.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/01/blog-post_9545.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/03/avin-international.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2012/07/n-b-o.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/01/blog-post_2010.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/01/11.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2012/01/blog-post_3217.html
http://www.noontech.gr/
http://www.noontech.gr/
http://www.noontech.gr/2017/06/blog-post_13.html
http://electrical-climaservice.blogspot.com/
http://electrical-climaservice.blogspot.com/
http://electrical-climaservice.blogspot.com/2016/10/blog-post.html
http://climae-shop.blogspot.com/
http://climae-shop.blogspot.com/2016/02/1880.html
http://shipping-press.blogspot.com/
http://shipping-press.blogspot.com/2015/11/cosco-pacific.html
http://asg4leaders.blogspot.com/
http://asg4leaders.blogspot.com/2015/07/aloe-vera.html
http://asgadvertising.blogspot.com/
http://asgadvertising.blogspot.com/
http://asgadvertising.blogspot.com/2012/12/blog-post_2660.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/vlcc-altomare.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/vlcc-thenamaris.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_9137.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/socol-3.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/h_28.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_5531.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_28.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/top-5.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/aegean-cristobal-balboa.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_8242.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/5.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/bunkering.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/2.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/deal-175.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_2500.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/24.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_3948.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_5058.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_782.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_9800.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_27.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/tepco.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/containerships-2011.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_9059.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/brics.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/h.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/mv-agle.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_3198.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_25.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/2011.html


04/09/2017, 17*31Shipping - Press: Προσεγγίσεις διακυβέρνησης στις εισηγµένες ναυτιλιακές

Page 3 of 5http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_09.html

27 εταιρείες (63%) τα µέλη υπηρέτησαν στο Δ.Σ από 2 έως 3 χρόνια, ενώ
σε 10 (37%) εταιρείες τα µέλη παρέµειναν στο Δ.Σ από 3 έως 5 χρόνια.

Οσον αφορά στη µέση θητεία των µελών του Δ.Σ., µη
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου,
αυτή είναι 32,38 µήνες. Συνεπώς, εξαιρώντας αυτές τις δύο θέσεις, ο µέσος
όρος θητείας για τα υπόλοιπα µέλη σηµειώνει µικρή πτώση.

Β. Αριθµός, µέση θητεία και φύλο των προέδρων και των διευθυνόντων
συµβούλων.

Ο συνολικός αριθµός θέσεων προέδρου ήταν 30. Ωστόσο αν αφαιρέσουµε
τους προέδρους που συµµετέχουν σε περισσότερα από ένα Δ.Σ.,
διαπιστώνουµε ότι ο αριθµός των προέδρων ανέρχεται σε 21.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι σε 25 εταιρείες (92,6%) δεν υπήρξε καµιά
αλλαγή προέδρου. Μόνο µία εταιρεία άλλαξε τον πρόεδρο της µία φορά
ενώ άλλη µια προέβη σε αλλαγή 2 φορές.

Οι συνολικές θέσεις διευθυνόντων συµβούλων ήταν 32, ενώ αν
αφαιρέσουµε τους διευθύνοντες συµβούλους που συµµετέχουν σε
περισσότερα από ένα Δ.Σ., ο αριθµός τους ανέρχεται σε 30. Σε 22 Δ.Σ.
(81,5%) ο διευθύνων σύµβουλος παρέµεινε ο ίδιος, σε δύο Δ.Σ. άλλαξε
µόνο µία φορά και σε επίσης δύο Δ.Σ. υπήρξαν δύο αλλαγές.

Η µέση διάρκεια θητείας του προέδρου ήταν 36,4 µήνες. Σε 15 εταιρείες
(55%) ο πρόεδρος παρέµεινε από ένα έως τρία έτη, ενώ 11 (41%) εταιρείες
είχαν τον ίδιο πρόεδρο από 3 έως 5 έτη.

Η µέση διάρκεια θητείας του διευθύνοντος συµβούλου ήταν 34,7 µήνες. Σε
12 (54%) εταιρείες ο διευθύνων σύµβουλος παρέµεινε από 2 έως 4 έτη,
ενώ 6 (23%) εταιρείες είχαν τον ίδιο διευθύνοντα σύµβουλο από 4 έως 5
έτη.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι µόνο 3 (10%) θέσεις προέδρων κατελήφθησαν από
γυναίκες (και πιο συγκεκριµένα από µία γυναίκα, η οποία ήταν πρόεδρος
ταυτόχρονα σε τρεις εταιρείες), τη στιγµή που ο αριθµός των ανδρών ήταν
27 (90%). Επίσης, µόνο 3 θέσεις (9%) διευθυνόντων συµβούλων
κατελήφθησαν από µία γυναίκα η οποία ήταν ταυτόχρονα διευθύνουσα
σύµβουλος σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ το ποσοστό των
αντρών αγγίζει το 91%.

Γ. Μέγεθος Δ.Σ.

Το Διάγραµµα 2 παρουσιάζει τον αριθµό των µελών στα Δ.Σ. Το 37,1% των
Δ.Σ. απαρτίζεται από έως 5 έως 7 µέλη, ενώ το 44,4% των εταιρειών έχουν
Δ.Σ. που αποτελείται από 8 έως 11 µέλη.

Το µέσο µέγεθος των Δ.Σ. όπως διαµορφωνόταν στις 31/12 κάθε έτους
ήταν 6,71 µέλη, ενώ το µικρότερο Δ.Σ. αποτελούταν από τέσσερα µέλη.
Τέλος, η πλειονότητα των ναυτιλιακών εταιρειών (55,5%) δείχνει να έχει
προτίµηση σε Δ.Σ. που απαρτίζονται από 6-9 µέλη

Δ. Δυαδικότητα στην «κορυφή» του Δ.Σ.

Κατά την περίοδο 2004-2008 παρατηρήθηκε διαχωρισµός µεταξύ των
ρόλων του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου. Σηµαντικό εύρηµα
της έρευνας είναι ότι για το 2009 παρατηρείται αναστροφή της τάσης µε την
πλειοψηφία των εταιρειών (51,9%) να εµπιστεύονται το ίδιο πρόσωπο για
τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου.
Ε. Ύπαρξη ίδιων προσώπων σε διαφορετικά Δ.Σ.

Από τις 244 θέσεις σε Δ.Σ. οι 49 καταλήφθηκαν από 22 µέλη που
συµµετείχαν σε περισσότερες από µία εταιρείες ταυτόχρονα,
αναδεικνύοντας ότι ο πραγµατικός αριθµός των µελών Δ.Σ. είναι 217.

Αυτά τα 22 µέλη υπηρέτησαν σε 21 ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ ανάµεσά
τους υπήρχε µόνο µία γυναίκα που ήταν ταυτόχρονα η πρόεδρος και
διευθύνουσα σύµβουλος του Δ.Σ. τριών εταιρειών.

Συµπεράσµατα

Η ελληνική ναυτιλία -παρά τις διεθνείς προκλήσεις- διερχόµενη µία από τις
µεγαλύτερες περιόδους δοκιµασίας της αντιστέκεται καλύτερα από ό,τι
αναµενόταν, επιδεικνύοντας ακόµη µία φορά την εξαιρετική αντοχή της,
χαρακτηριστικό του παραδοσιακού επιχειρηµατικού και ιδιοκτησιακού
µοντέλου που κυριαρχεί στον κλάδο αυτό.

Η αξιοσηµείωτη αυτή αντοχή συνδυάζεται και οφείλεται στην έγκαιρη και σε
βάθος ανανέωση του στόλου που ήταν το αποτέλεσµα της ευφορίας της
ναυλαγοράς και επάρκειας χρηµατοδότησής της προηγουµένων ετών.
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Παρά την παγκόσµια κρίση, οι Ελληνες πλοιοκτήτες φαίνεται ότι διατηρούν
ικανοποιητική ρευστότητα σε σχέση µε άλλους. Παράλληλα, η εξαιρετική
απόδοση της ναυτιλίας στο πλαίσιο της χειµαζόµενης ελληνικής οικονοµίας
κατά τη διάρκεια του 2010 αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι ο
µοναδικός κλάδος οικονοµίας στην Ελλάδα που δεν παρήγαγε και δεν
προβλέπεται να παραγάγει ανέργους.

Από την άλλη, η σταθερότητα που υπήρχε σε ό,τι αφορά τα µέλη των Δ.Σ.
και ιδίως των δύο κορυφαίων θέσεων, αυτών του προέδρου και του
διευθύνοντος συµβούλου µε τη διάρκεια θητείας τους να πλησιάζει τα τρία
χρόνια, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα των µοντέλων διοίκησης και
διακυβέρνησης στις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες.

Πιο συγκεκριµένα, η οικογενειοκρατία και ο συγκεντρωτισµός των εξουσιών
σε ένα πρόσωπο (πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος) όπου συνήθως
είναι και ο ιδρυτής της εταιρείας, παρατηρούνται πάρα πολύ συχνά.

Βασιζόµενοι στα αποτελέσµατα της έρευνας συµπεραίνουµε ότι η
πλειονότητα των Δ.Σ. για την περίοδο 2004-2009 αποτελείται από 6-9
µέλη. Η παρουσία των γυναικών στα Δ.Σ. είναι σχετικά χαµηλή, αφού µόνο
το 10% των θέσεων προέδρου και το 9% των θέσεων διευθυνόντων
συµβούλων κατελήφθη από γυναίκες (και πιο συγκεκριµένα από µία
γυναίκα).

Σχετικά µε την ηλικία των µελών του Δ.Σ., τα περισσότερα από αυτά
διανύουν την έκτη δεκαετία της ζωής τους. Επιπρόσθετα αξίζει να
σηµειωθεί ότι η πλειονότητα των εταιρειών δεν προέβη σε αλλαγή
προέδρου κατά την περίοδο 2004-2009 και η πλειονότητα των εταιρειών
αυτών δεν αλλάζει το διευθύνοντα σύµβουλο.

Επιπλέον, η µέση διάρκεια θητείας των Δ.Σ. ήταν 33 µήνες. Αλλο
ενδιαφέρον εύρηµα της έρευνας είναι ότι για το 2009 παρατηρείται αύξηση
της δυαδικότητας σε περισσότερες από τις µισές ναυτιλιακές εταιρείες.

Από τις 244 θέσεις Δ.Σ. οι 49 καταλήφθηκαν από 22 µέλη που είχαν
ταυτόχρονη θέση σε δύο ή και περισσότερα Δ.Σ., αποκαλύπτοντας ότι ο
αριθµός µελών σε Δ.Σ. ανέρχεται σε 217. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι
µόνο µία γυναίκα καταλαµβάνει ταυτόχρονα τη θέση της προέδρου και
διευθύνουσας συµβούλου σε τρεις εταιρείες.

Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της Έρευνας απεικονίζουν ξεκάθαρα τα
χαρακτηριστικά των Δ.Σ. των εισηγµένων ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.
Πιστεύουµε ότι τα ευρήµατα είναι σηµαντικά για την εταιρική διακυβέρνηση
ενός από τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας και
µπορούν να αποτελέσουν περαιτέρω κίνητρο για µια πιο εµπεριστατωµένη
ανάλυση.

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, (BSc, MBA, PhD, MCMI, MCSI,
FIC) αν. καθηγητής της Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστήµιου Μπρουνέλ
(Brunel University) του Ηνωµένου Βασιλείου, στη Στρατηγική των
Επιχειρήσεων.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΣΤΡΑ, (BSc, MBA, MSc) research associate στην εταιρεία
Gnosis Management Consultants στο Λονδίνο. Απόφοιτος του Παντείου
Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΖΟΥΜΠΟΣ, (BSc, MBA, MCIPR) senior research associate
στην εταιρεία Gnosis Management Consultants µε έδρα το Λονδίνο
(υπεύθυνος για έρευνες που σχετίζονται µε την εταιρική διακυβέρνηση).

* Οι ερευνητές του ΕΠΕΔ κ.κ. Ιωάννης Π. Γκλιάτης, Νίκη Αγαλιώτη,
Κωνσταντίνος Καλλίας, Ευδοκία Χ. Τσώνη, Αντώνιος Καλλίας, Δήµητρα
Θανασούλα και Μαρία Αργυροπούλου συνετέλεσαν στη συλλογή,
επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων καθώς και στη συγγραφή της
έρευνας αυτής.

Η έρευνα δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 6-4-
2011
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ανεργία τον
Ιανουάριο

ΠΝΟ: Τετράωρη στάση
εργασίας την
Πρωτοµαγιά

Ένταση στα δικαστήρια
του Πειραιά µε
εργαζόµενους ...

Σε placement προχωρά
η Safe Bulkers του
Πόλυ Χατζή...

Λύτρα ρεκόρ $13 εκατ.
φέρεται να κατέβαλε
η Lemos ...

«Μηδενική ανοχή»
έναντι της
παράνοµης αλιείας

Η SafeBulkers σε
αναζήτηση
κεφαλαίων

Μείωση ζηµιών για την
NewLead

►  Μαρτίου (477)

►  Φεβρουαρίου (372)

►  Ιανουαρίου (197)
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Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Αναρτήθηκε από Shipping- Press στις 3:04 µ.µ. 

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΑΣ - ΑΜΕΣΗ &
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣΚΙΑΘΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ -
ΤΗΛ.: 210 2114229 - ΤΗΛ.: 215 5405367 - ΚΙΝ.:697 7209637

Οικονοµική Εναλλακτική Θέρµανση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ
Υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου
ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη

Τηλ. επικοινωνίας:.......
6977 209637-210 2114229

Πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές µελέτες και
εγκαταστάσεις
φωτισµού και κίνησης σε οικίες και
επαγγελµατικούς χώρους.

Τοποθετήσεις θυροτηλεοράσεων, θυροτηλεφώνων,
επίγειων και δορυφορικών κεραιών τηλεοράσεων,
και συστηµάτων ασφάλειας.

Επισκευή βλαβών και συντήρηση εγκαταστάσεων.

 

 

Συντήρηση
κλιµατιστικών …...

απο 18 ευρώ.
Τηλ..επικοινωνίας…...... 697
72096–210 2114229

Εγκατάσταση &
Συντήρηση Συναγερµών

Τηλ..επικοινωνίας….........
697 72096–210 2114229

Θέµα Απλό. Εικόνες θέµατος από MichaelJay. Από το Blogger.

http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/p-club.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/business.html
http://shipping-press.blogspot.co.uk/
https://www.blogger.com/profile/17776057932430200527
http://shipping-press.blogspot.co.uk/2011/04/blog-post_09.html
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=8149781148888355609&postID=3231165384999162022
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8149781148888355609&postID=3231165384999162022&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8149781148888355609&postID=3231165384999162022&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8149781148888355609&postID=3231165384999162022&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8149781148888355609&postID=3231165384999162022&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=8149781148888355609&postID=3231165384999162022&target=pinterest
http://www.noontech.gr/p/heating-films.html
http://asgadvertising.blogspot.gr/p/blog-page_7.html
http://asgadvertising.blogspot.gr/p/blog-page_7.html
http://www.istockphoto.com/googleimages.php?id=6416995&platform=blogger&langregion=el
https://www.blogger.com/

