
Σ
ήµερα, οι πολίτες της Ευρώπης ως επενδυτές εργαζόµενοι

ή συνταξιούχοι βιώνουν µια ιδιαίτερα ανησυχητική οικο-

νοµική και κοινωνική κατάσταση. Τα αίτια για τη βαθιά κρί-

ση (η οποία εντάθηκε µε τα τοξικά τραπεζικά προϊόντα) εί-

ναι κατά πολλούς η έλλειψη της έννοιας της εταιρικής ηθι-

κής στην καθηµερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, τα προ-

βληµατικά συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και υγιούς ανάπτυξης και οι

χαλαροί έως ανύπαρκτοι εξωτερικοί έλεγχοι των δραστηριοτήτων των επι-

χειρήσεων αυτών. Η ναυτιλία και ιδιαίτερα ο κλάδος των φορτηγών ήταν

ο πρώτος που ένιωσε γερά στο πετσί του την κρίση αυτή, µε τον δείκτη

των Capes να πέφτει σε λίγες εβδοµάδες κατά 90%, δηµιουργώντας ασφυ-

ξία στη ναυτιλιακή αγορά. Φυσικά, µέσα σε λίγους µήνες ακολούθησαν

τα δεξαµενόπλοια και τα κοντέινερ συµπληρώνοντας το γενικότερα αρνητικό

περιβάλλον. Ως γνωστόν η ναυτιλία µεταφέρει πάνω από το 90% του παγ-

κόσµιου εµπορίου και η επίδρασή της στην παγκόσµια οικονοµία είναι

ανυπολόγιστη. Μέσα σε αυτό το ζοφερό πλαίσιο η ναυτιλία, η οποία εί-

ναι ιδιαίτερα ταυτόσηµη µε τις έννοιες της επιχειρηµατικότητας και του

υψηλού ρίσκου, αφουγκράστηκε έγκαιρα τις απαιτήσεις µιας νέας επο-

χής που επιζητά εταιρείες µε υψηλό επίπεδο οργάνωσης, διαφάνειας αλ-

λά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένες. Εταιρείες δη-

λαδή µε ευρύτερα κοινωνικά αποδεκτή κουλτούρα, εταιρείες µε όραµα

και εξέχουσα ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό πολλές ναυτιλιακές εταιρείες

υιοθέτησαν, ακόµα και πρωτοστάτησαν, σε διεθνώς αναγνωρισµένα επι-

χειρηµατικά µοντέλα ολικής ποιότητας όπως το TMSA, EBEN GR SEE G

Model και το EFQM. 

Το TMSA (Tanker Management and Self Assessment) προωθήθηκε

από την EXXON και µε στόχο οι εταιρείες πετρελαίου να επιλέγουν πλοία

που τα διαχειρίζονται ναυτιλιακές εταιρείες που διακρίνονται ως προς τη

διαχείριση δεξαµενόπλοιων και όχι µόνο ως προς την ικανότητά τους

στην αγοροπωλησία (asset play). ∆εν αρκούσε η διαχείριση δεξαµενό-

πλοιων να είναι υποστηρικτικός παράγοντας µιας επιτυχηµένης πλοι-

οκτήτριας εταιρείας.

Το ενδιαφέρον πλέον εστιάστηκε στον τρόπο διαχείρισης. Αυτό ήταν

θετικό για την Ελλάδα, καθώς και για άλλες χώρες να ανα-

πτύξουν συστήµατα και εταιρική κουλτούρα κατάλληλη

για την προσέλκυση έµπειρων στελεχών, προσδίδοντας

µε τη σειρά τους περισσότερη αξία στην εταιρεία. Το EBEN

GR SEE G Model, προϊόν του Ελληνικού Ινστιτούτου Επι-

χειρηµατικής Ηθικής (EBEN GR), δηµιουργήθηκε την πε-

ρίοδο της παγκόσµιας κοινωνικής ανάπτυξης (ειδικά λό-

γω των αναπτυσσόµενων χωρών) και ήταν από τις λίγες

φωνές που µίλαγαν για τη σηµασία της ύπαρξης ισχυρών

δοµών εταιρικής ηθικής σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρ-

τήτως µεγέθους και δραστηριότητας. Είναι βασισµένο στις

αρχές του Αριστοτέλη, ο οποίος υποστήριζε ότι ένα σύ-

στηµα ηθικής είναι προϊόν του ανθρώπινου νου.

Πρέπει, δε, πρώτα να δει κανείς ποια είναι η ανθρώπινη

εµπειρία και αφού την κατανοήσει, µετά να πει στους αν-

θρώπους πώς να συµπεριφέρονται. Η θέση του Αριστο-

τέλη αποτελεί τη βάση της σκέψης της µεγάλης µερίδας

του επιστηµονικού κόσµου: το σύστηµα ηθικής είναι εκεί-

νο το σύνολο συµπεριφορών που υποστηρίζεται από την

κοινωνία και το οποίο εκφράζεται µ’ έναν κώδικα αρχών.

Αυτή είναι και η ουσία του µοντέλου. Βασισµένο στην ακαδηµαϊκή αλ-

λά και επαγγελµατική εµπειρία των δηµιουργών και αξιολογητών του, το

µοντέλο βασίζεται σε δύο βασικούς εταιρικούς πυλώνες: την Εταιρική

Κοινωνική Υπευθυνότητα και την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, µε συνδετικό

πάντα κρίκο την Επιχειρηµατική Ηθική και τον αντίστοιχο Εταιρικό Κώ-

δικα που την εκφράζει. Αποτελείται από τρία επίπεδα µε αντίστοιχες επι-

βραβεύσεις και ενσωµατώνει µοντέρνα συστήµατα και µεθόδους που

συµβάλλουν ριζικά στην επιτυχία µιας εταιρείας.

∆εν ήταν τυχαίο λοιπόν ότι µεγάλες εταιρείες του κλάδου όπως η Ath-

enian Sea Carriers, η Shipping Enterprises, η Tsakos Shipping & Trading,

η All Seas Marine κ.λπ. προχώρησαν στην εφαρµογή του µοντέλου ακό-

µα και εν µέσω κρίσης, µε το σκεπτικό ότι το τέλος της κρίσης αυτής θα

βρει κερδισµένες τις εταιρείες που αναγνώρισαν και διόρθωσαν τις όποι-

ες αδυναµίες τους, αυτές που αναδιοργανώθηκαν και εγ-

κατέστησαν σύγχρονα συστήµατα ελέγχου και ανάπτυξης

κα επανεξέτασαν µέσα σε λογικά πλαίσια τους στόχους

και τις πολιτικές τους.

Αλλο επίσης γνωστό µοντέλο είναι το EFQM (Europe-

an Foundation for Quality Management). Η εφαρµογή

το µοντέλου λειτουργεί προωθώντας την επιχείρηση προς

την Επιχειρηµατική Αριστεία. Πολλές επιχειρήσεις έχουν

εφαρµόσει επιτυχηµένες πρακτικές σε τοµείς που επι-

κεντρώνεται το µοντέλο, χωρίς όµως να επικεντρώνονται

σε όλους τους τοµείς που αναφέρονται στο µοντέλο, µε απο-

τέλεσµα να µην επωφελούνται όσο θα έπρεπε.  Με τη χρή-

ση της αυτο-αξιολόγησης και ενός προσεκτικά σχεδια-

σµένου συστήµατος µετρήσεων, είναι δυνατόν να συγ-

κριθεί κάθε τοµέας απόδοσης, από τις σχέσεις εργαζο-

µένων και πελατών µέχρι την επιρροή της εταιρείας στην

κοινωνία και τα επιχειρηµατικά της αποτελέσµατα. Αντι-

λαµβανόµαστε, λοιπόν, όλοι ότι οι εταιρείες που υιοθε-

τούν ενεργά τέτοιου είδους επιχειρηµατικά µοντέλα εί-

ναι από τις πιο ικανές στο να αντιµετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις

και συνήθως εµφανίζονται ως πιο οικονοµικά νοικοκυρεµένες που επεν-

δύουν µε ελεγχόµενο ρίσκο σε νέες παραγγελίες πλοίων δηµιουργώντας

οικονοµίες κλίµακας. Συγχρόνως µε την υιοθέτηση των διαφανών και

κοινωνικά αναγνωρισµένων πολιτικών και διαδικασιών του µοντέλου, οι

ναυτιλιακές πετούν από πάνω τους τη «ρετσινιά» των κλειστών και καθα-

ρά οικογενειακών εταιρειών και έρχονται πιο κοντά στην κοινωνία όχι

σαν παρατηρητές ή καιροσκόποι, αλλά σαν ενεργά µέλη της µε στόχο

την παγκόσµια ευηµερία και ανάπτυξη, σεβόµενοι το περιβάλλον και τον

άνθρωπο. Επίσης, µέσω της σηµασίας που δίνουν τα µοντέλα αυτά στη

συνεχή εκπαίδευση, τεχνολογία, αλλά κυρίως στον άνθρωπο, µπορεί να

βοηθήσει ναυτιλιακές επιχειρήσεις στην καλύτερη διαχείριση των πε-

λατών τους δηµιουργώντας κέρδη σηµαντικά όχι µόνο στις εταιρείες, αλ-

λά και στην ευρύτερη κοινωνία γενικότερα. [SID:9509670]
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Aπό την απώλεια στην αποδοχή

ΑΡΘΡΟ

Μ
έχρι να κατακάτσει -αληθινά- το πού βρι-

σκόµαστε, τι συµφωνείται και τι συνε-

χίζει να σέρνεται θα χρειαστεί ούτως ή

άλλως καιρός. Αυτό, πάντως, το «πέτυ-

χε» η βαρουφακική λογική της δια-

πραγµάτευσης (ακόµη και µε τον Βα-

ρουφάκη στο ράφι). Βαθµιαία, δε, ό,τι κι αν προκύψει προ-

αναγγέλλεται ρηχό και µίζερο. Και, «φυσικά», υφεσιακό. Κα-

λύτερα λοιπόν να κοντοσταθούµε λίγο, µην και κατανοή-

σουµε µε ποιον τρόπο εξηγούνται οι συµπεριφορές των τε-

λευταίων εβδοµάδων. Λοιπόν:

Είναι αλήθεια πως η διαδικασία του πένθους, της εσω-

τερίκευσης της απώλειας (των ονείρων, της εικόνας του εαυ-

τού, της διαδροµής ζωής) και της συµµόρφωσης µε την

πραγµατικότητα (µε τις αντικειµενικές συνθήκες θα ‘λεγαν

όσοι ξεκινούν µε µαρξιστικές µνήµες, µε τους συσχετισµούς

όπως θα επέλεγαν να πουν εκείνοι που ανάγονται στον Θου-

κυδίδη) έχει µια στερεότυπη διαδροµή. Τις διαβόητες πέν-

τε φάσεις. Ξεκινάει µε την άρνηση, την αποµάκρυνση από

την αποδοχή. Προχωράει µε τον θυµό, µε την έκρηξη οργής

- βέβαια, πόσο έκρηξη, εξαρτάται από το ποιος είναι και «πό-

σο σε παίρνει». 

Ακολουθεί εκείνο που είναι γνωστό ως «διαπραγµάτευ-

ση»: εκεί, το υποκείµενο συζητά µε τον εαυτό του κυρίως ποια

στοιχεία µιας βιώσιµης ανεκτής λύσης θα αποδεχόταν (για

τον εαυτό του, πάλι) για «µετά». Το επόµενο στάδιο έχει να

κάνει µε την αληθινή εσωτερίκευση που αρχίζει - και µε την

αναµέτρηση µε το κόστος που αυτή η εσωτερίκευση έχει:

πρόκειται για την κατάπτωση, για µια κατάθλιψη, εκείνο

που συνήθως αναγνωρίζουµε ως πένθος. Το τελευταίο στά-

διο (που, ακριβώς επειδή προηγήθηκαν τα τέσσερα άλλα, λει-

τουργεί ως λύτρωση) είναι εκείνο της αποδοχής ή, αν προ-

τιµάτε, του συµβιβασµού. Εδώ η διαδροµή τελειώνει!

Τι σχέση µπορεί να έχει µια τέτοια συζήτηση µε τα θέ-

µατα που πραγµατεύεται συνήθως η στήλη στις φιλόξενες

σελίδες της «Ναυτεµπορικής»; Φρονούµε ότι αυτήν τη δια-

δροµή ζουν, τον καιρό της συνεχιζόµενης αβεβαιότητας για

το «πού θα κάτσει το πράγµα», όσοι βρίσκονται στην εξου-

σία/όσοι βρέθηκαν µε την εξουσία (άρα: και το βάρος της

εξουσίας) στα χέρια τους. Οµως και ο ευρύτερος περίγυρος

-η εξουσία συνολικά- έχει την τάση να τραβάει (όπως το φως

τραβάει τις σκνίπες, όπως η σήψη τραβάει τις µύγες...), οπό-

τε σιγά σιγά µιλάµε για πολύν κόσµο.

Η φάση της άρνησης έχει περάσει. Εδώ και καιρό. Η φά-

ση του θυµού είναι ακόµη παρούσα για πολλούς: όσοι στην

κυβέρνηση και τις παρυφές της χτυπιούνται και ινδαλµα-

τοποιούν τη διαβόητη ρήξη (την οποία δεν µπορούν/δεν τολ-

µούν) είναι εγκατεστηµένοι εδώ, στον θυµό. Παράπλευρη απώ-

λεια, εν προκειµένω, η συζήτηση για τις ευθύνες του Γιώρ-

γου Παπανδρέου για την υπαγωγή «στα µνηµόνια», ανάλο-

γο το κλίµα και στης Ζωής Κωνσταντοπούλου την Επιτροπή

Αλήθειας για το Χρέος ή την αντίστοιχη Εξεταστική.

Ολο και περισσότεροι περνούν στη φάση της διαπραγ-

µάτευσης. ∆ηλαδή της «συζήτησης» µε την πραγµατικότη-

τα και τις παραµέτρους της. Εδώ, η διαπραγµάτευση-που-µό-

νον-διαπραγµάτευση-δεν-ήταν µέχρι πριν λίγο µε τους «εταί-

ρους» έπαιξε σωτήριο ρόλο. (Ανθρωποι σαν τον Βαρουφάκη

δεν το αντέχουν. Ξεφεύγουν. Οχυρώνονται στον δικό τους κό-

σµο, απρόσιτο στους άλλους, χτισµένο από τους ίδιους.) Αυ-

τή η φάση δεν είναι λυτρωτική, όµως. Για να φτάσει κανείς

στη φάση της αποδοχής -που αυτή είναι που κλείνει τον κύ-

κλο, ανθρώπινα όσο και κοινωνικά- είναι αναπόδραστη η

διέλευση από τη φάση της κατάπτωσης, ακόµη και της κα-

τάθλιψης.

Ε, λοιπόν, έχουµε την εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας και

ο στενός του κύκλος έχουν µπει στη φάση αυτή, καθώς,

ακριβώς, βλέπουν στο βάθος τη διέξοδο της αποδοχής. (Η

οποία, µην αυταπατώµεθα, περιλαµβάνει και την εξουσία,

και τη διατήρησή της.) 

Οι άλλοι, οι περισσότεροι, µένουν εγκατεστηµένοι στη δια-

πραγµάτευση, αν δεν υποχωρούν φοβισµένοι στον θυµό ή

και στην άρνηση.

Αυτό το σχήµα -φρονούµε- είναι που εξηγεί τα µπρος-πί-

σω, τις ανασφάλειες, τις συµβιβαστικές κινήσεις, τις υπα-

ναχωρήσεις, τις αναφλέξεις. Από την απώλεια (της εύκολης

ιδέας του ότι «θα φτιάξουµε τον κόσµο», της µηχανιστικής

λογικής «λύσης», των ιδεολογηµάτων κοκ.) στην αποδοχή.

Που όταν θέλεις να την αποικοδοµήσεις την αποκαλείς «απο-

δοχή του συµβιβασµού», όταν επιλέξεις να πας παρακάτω

τη θεωρείς «αποδοχή της πραγµατικότητας». Τόσο απλά, τό-

σο δύσκολα. [SID:9508751]
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