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Σύνοψη 
 

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι μια έννοια σχετικά καινούργια στο ευρύ και 
πολυσύνθετο πεδίο της οργάνωσης των επιχειρήσεων, που όμως έχει ήδη κατορθώσει 
να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, όπως αποδεικνύεται από τον 
αυξημένο όγκο της σχετικής βιβλιογραφίας. Οποιοσδήποτε μελετήσει τα 
συγγράμματα που αναφέρονται στην εταιρική διακυβέρνηση θα διαπιστώσει ότι δεν 
πρόκειται για μια απλή έννοια με περιορισμένη εμβέλεια αλλά για μια έννοια σύνθετη 
και δυναμική, με εμφανή παρουσία σχεδόν σε κάθε φάση της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων. Απόδειξη του πολυσύνθετου χαρακτήρα της αποτελεί το γεγονός ότι 
αναφέρεται σε διάφορα θέματα που απασχολούν καθημερινά τις περισσότερες 
επιχειρήσεις, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων στη δομή των διοικητικών οργάνων, 
στον εσωτερικό έλεγχο, στην προστασία των επενδυτών – πιστωτών, στη διασφάλιση 
της διαφάνειας των λειτουργιών κ.α.. Παράλληλα, το γεγονός ότι οι διάφορες απόψεις 
επί των θεμάτων που αποτελούν το αντικείμενο της εταιρικής διακυβέρνησης 
συνεχώς εξελίσσονται και αλλάζουν, επηρεαζόμενες από τις συνθήκες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, έχει άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά την εταιρική διακυβέρνηση και των όσων αυτή 
πρεσβεύει, προσδίδοντας έτσι ένα σαφώς δυναμικό χαρακτήρα στη συγκεκριμένη 
έννοια.   

Σκοπός μας στην παρούσα εργασία είναι να αποδώσουμε αυτόν τον 
πολυσύνθετο και δυναμικό χαρακτήρα της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης, 
στηριζόμενοι αποκλειστικά σε σχετικές αναφορές της διεθνούς βιβλιογραφίας. Στα 
πλαίσια αυτής της προσπάθειας αναφερόμαστε σε διάφορα θέματα που περιγράφουν 
και σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση, όπως στις εννοιολογικές 
προσεγγίσεις, στις αρχές και στους μηχανισμούς διακυβέρνησης, στα μοντέλα 
διακυβέρνησης κ.α.. Κύριο μέλημά μας είναι να αποδώσουμε μια ολοκληρωμένη 
εικόνα της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει σήμερα σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο προς το τέλος της εργασίας κάνουμε μια ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ελλάδα, θέλοντας να «φωτογραφίσουμε» τις συνθήκες διακυβέρνησης 
που επικρατούν σήμερα στη χώρα σε σχέση με τα όσα ισχύουν στις υπόλοιπες χώρες. 
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1.1 Έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης 
 

Η εταιρική διακυβέρνηση, μια έννοια σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό, έχει 
αναδειχθεί σε ένα ιδιαίτερα προσφιλές θέμα τα τελευταία χρόνια, τόσο για τον 
ακαδημαϊκό όσο και για τον επιχειρηματικό κόσμο. Ήδη από τη δεκαετία του 1980, 
οπότε και πρωτοεμφανίστηκε ο όρος, μέχρι σήμερα, η διεθνής βιβλιογραφία έχει να 
αναδείξει μια πληθώρα εργασιών και ερευνών, σχετικών με την εταιρική 
διακυβέρνηση. Δεδομένης της ευρύτητας και της πολυπλοκότητας του αντικειμένου, 
στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις και απόψεις πάνω στο 
συγκεκριμένο θέμα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σε πολλές εργασίες, το θέμα 
προσεγγίζεται από καθαρά θεωρητική άποψη, λαμβάνοντας υπόψη τους νόμους, την 
κουλτούρα και τις θεωρίες διοίκησης, ενώ σε άλλες οι συγγραφείς επικεντρώνονται 
περισσότερο στην επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης σε θέματα όπως η 
αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, η δομή του κεφαλαίου και η οργάνωση, 
στηριζόμενοι σε αριθμητικά δεδομένα και στατικές αναλύσεις. Ένα άλλο στοιχείο 
που συμβάλλει επίσης στο μεγάλο όγκο της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι ότι το 
ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά 
στις αγγλο-σαξωνικές αλλά επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, όπως της Λατινικής 
Αμερικής, της Κεντρικής Ευρώπης και της Άπω Ανατολής, με συνέπεια να αυξάνεται 
σημαντικά ο αριθμός των σχετικών εργασιών. Ωστόσο, παρόλο το μέγεθος της 
σχετικής βιβλιογραφίας, γεγονός είναι ότι η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης 
εξακολουθεί, ακόμη και σήμερα, να μην έχει αποσαφηνιστεί τελείως, ενώ η χρήση 
διαφορετικών ορισμών από τους συγγραφείς είναι ενδεικτική της έλλειψης ενός κοινά 
αποδεκτού εννοιολογικού πλαισίου. Στη συνέχεια της παρούσας παραγράφου θα γίνει 
μια αναφορά σε διάφορους συγγραφείς, οι οποίοι απαντώνται συχνά στη 
βιβλιογραφία, και στον τρόπο με τον οποίο αυτοί αντιλαμβάνονται την έννοια της 
εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η έκφραση «εταιρική διακυβέρνηση» εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε 
δημοσιευμένο κείμενο το 19831, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από έξαρση των 
εξαγορών και των συγχωνεύσεων αλλά και των σκανδάλων κακοδιαχείρισης και 
επιδίωξης ατομικών (αντί των εταιρικών) συμφερόντων από τα διευθυντικά στελέχη. 
Συγγραφείς όπως οι Tricker2, Holmstrom και Kaplan3, Krafft και Ravix4 
                                                 
1 Η έκφραση αυτή εμφανίστηκε το 1983 στο βιβλίο “Perspectives on Management: A Multi-
disciplinary Analysis” του  Earl Michael J. (εκδόσεις Oxford University Press).   
2 Βλέπε Triker B, “Corporate governance – a subject whose time has come”, Corporate Ownership & 
Control, vol. 2, is. 2, 2005, p.11.   
3 Βλέπε Holmstrom B. and S. Kaplan., “Corporate governance and merger activity in the United States: 
Making sense of the 1980s and 1990s”, Journal of Economic Perspectives, vol. 15, no. 2, 2001, p.121. 
4 Βλέπε Krafft J. and J. Ravix, “The governance of innovative firms: An evolutionary perspective”, 
Econ. Innov. New Techn., vol.14, no.3, 2005, p.125.  
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περιγράφουν της εταιρική διακυβέρνηση ως «τους μηχανισμούς με τους οποίους 
κατέχονται και διοικούνται οι επιχειρήσεις» ή, εναλλακτικά, ως «τους τρόπους 
εξάσκησης της δύναμης εντός των επιχειρήσεων». Στο έργο τους είναι εμφανής η 
σημασία που αποδίδεται στη διακυβέρνηση, ως βασική παράμετρο για την επιτυχία 
των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο ρόλο του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ως το όργανο που φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη για την αποδοτικότητα 
των επιχειρήσεων και θα έπρεπε να είναι πάντοτε υπόλογο στους μετόχους. Στα μέλη 
του αποδίδονται ευθύνες τόσο για τη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής όσο και 
για την επίβλεψη του έργου των ανώτερων στελεχών (executive management)5. 

Με το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης ασχολήθηκε, όπως ήταν φυσικό, και ο 
Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) 6, αναγνωρίζοντας τη 
συμβολή της διακυβέρνησης στη διατήρηση της ακεραιτότητας των επιχειρήσεων, η 
οποία με τη σειρά της αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία και 
ανάπτυξη των οικονομιών. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ΟΟΣΑ, «η εταιρική 
διακυβέρνηση αφενός προσδιορίζει τη διανομή των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων μεταξύ των διαφόρων προσώπων που σχετίζονται με την επιχείρηση, 
όπως το Συμβούλιο, τα στελέχη, οι μέτοχοι και οι λοιποί συμμέτοχοι, κι αφετέρου 
διατυπώνει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων επί των 
εταιρικών θεμάτων»7. Ανάλογες προσπάθειες για τη διατύπωση ενός πιο ακριβή και 
περιγραφικού ορισμού για την εταιρική διακυβέρνηση υπάρχουν πολλές στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Chi-Kun Ho8, ο οποίος βασιζόμενος στο 
έργο άλλων συγγραφέων, ορίζει τη διακυβέρνηση ως «τη δομή και τις διαδικασίες 
μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, των μετόχων, των ανώτερων στελεχών και των 
άλλων συμμέτοχων, η οποία περιλαμβάνει αφενός τους ρόλους της διαδικασίας 
διαχείρισης (stewardship process) και της εξάσκησης στρατηγικής ηγεσίας, κι 
αφετέρου τους αντικειμενικούς σκοπούς της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της 
δέσμευσης των στελεχών απέναντι στους μετόχους». Από τα παραπάνω γίνεται σαφές 
ότι η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης δεν μπορεί να αποδοθεί με έναν σύντομο 
και περιεκτικό ορισμό, καθώς καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων σχετικών με τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων. Αυτό που συνήθως παρατηρείται είναι ο εκάστοτε 
συγγραφέας να καταλήγει κάθε φορά σε έναν ορισμό που να συνδέεται με το 
συγκεκριμένο θέμα που εξετάζει. Μ’ άλλα λόγια, οι συγγραφείς δεν επικεντρώνονται 
τόσο στο να αποδώσουν έναν γενικό ορισμό στην εταιρική διακυβέρνηση αλλά 
                                                                                                                                            
 
5 Triker B, ενθ’ αν., σελ. 11-14.  
6 Βλέπε σχετικά OECD, “The OECD principles of corporate governance”, Brief Policy, 2004, p.1. 
7 Ο ορισμός αυτός δίνεται περιγραφικά από τον Xun Wu στην εργασία του “Corporate governance and 
corruption”, Governance: An international journal of policy, administration and institutions, vol.18, 
no.2, 2005, p.153. 
8 Βλέπε Chi-Kun Ho, “Corporate governance and corporate competitiveness: An international 
analysis”, Corporate Governance, vol.13, no.2, 2005, p.212. 
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μάλλον στο να περιγράψουν εκείνο το κομμάτι της που σχετίζεται με το θέμα που 
αναλύουν. 

Μία ενδεικτική περίπτωση, που επαληθεύει την παραπάνω διαπίστωση, είναι 
αυτή των Shleifer A. και Vishny R.9, οι οποίοι στο άρθρο τους «A survey of corporate 
governance» συνδέουν την εταιρική διακυβέρνηση με τους τρόπους με τους οποίους 
οι χρηματοδότες των επιχειρήσεων εξασφαλίζουν μια απόδοση επί των κεφαλαίων 
τους. Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται μια εκτενής αναφορά στη θεωρία της 
αντιπροσώπευσης, στην οποία πολλοί συγγραφείς εντοπίζουν τα αίτια για την 
ανάπτυξη της εταιρικής διακυβέρνησης, και στους τρόπους με τους οποίους οι 
μέτοχοι – ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων μπορούν να προστατεύσουν τα κεφάλαιά 
τους. Παράλληλα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η απόδοση των κερδών 
στους χρηματοδότες των επιχειρήσεων δεν αποτελεί ένα αρκετά ικανοποιητικό μέτρο 
προστασίας τους έναντι της ασυδοσίας των στελεχών (managers), οι οποίοι 
ασχολούνται ενεργά με τη διοίκηση των επιχειρήσεων και διαθέτουν τη δυνατότητα 
για εκμετάλλευση των επενδυθέντων κεφαλαίων. Ουσιαστικά λοιπόν το άρθρο, που 
καταλήγει στην ανάγκη για βελτίωση των μηχανισμών της εταιρικής διακυβέρνησης 
προκειμένου να περιοριστούν τα περιθώρια ασυδοσίας των στελεχών, προσεγγίζει τη 
συγκεκριμένη έννοια από μια ορισμένη σκοπιά, χωρίς να επεκτείνεται σε ολόκληρο 
το φάσμα των θεμάτων στα οποία αυτή αναφέρεται.  

Μια επίσης ενδιαφέρουσα τοποθέτηση είναι αυτή του Monks R.10, ο οποίος σε 
ένα από τα άρθρα του υποστηρίζει ότι η εταιρική διακυβέρνηση δεν αποτελεί μορφή 
διοίκησης αλλά δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η διοίκηση. Στο 
άρθρο αυτό γίνεται λόγος για ενημερωμένους και κινητοποιημένους ιδιοκτήτες, οι 
οποίοι, ακολουθώντας τις σωστές διαδικασίες, εκλέγουν έναν Διευθύνων Σύμβουλο 
για να διοικεί την επιχείρηση. Στην περίπτωση που οι κανόνες της εταιρικής 
διακυβέρνησης τηρούνται σωστά, οι ικανότητες των στελεχών θα οδηγήσουν τελικά 
σε αύξηση της αξίας της επιχείρησης. Συνεπώς, δεν είναι η διακυβέρνηση που 
δημιουργεί αξία αλλά οι προσωπικές ικανότητες και προσπάθειες των στελεχών της 
επιχείρησης. Η διακυβέρνηση απλώς μπορεί να αποτρέψει την καταστροφή αξίας. 
Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσουν τα παραπάνω είναι να υπάρχει 
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των ιδιοκτητών 
(δηλαδή τα στελέχη να είναι υπόλογα στους ιδιοκτήτες), ώστε να αποτρέπεται η 

                                                 
9 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Shleifer A. and R. Vishny, “A survey of corporate 
governance”, The Journal of Finance, vol. LII, no.2, 1997, pp. 737-783. Επίσης, για τη σύνδεση της 
εταιρικής διακυβέρνησης με την εξασφάλιση αποδόσεων επί των επενδυθέντων κεφαλαίων βλέπε 
Monks R., “Corporate governance – USA – Fall 2004 reform – The wrong way and the right way”, 
Corporate Governance, vol.13, no.2, 2005, p.109. 
10 Βλέπε σχετικά Monks R., “Creating value through corporate governance”, Corporate Governance, 
vol.10, no.3, 2002, p.118. 
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ευημερία των πρώτων σε βάρος των δεύτερων, γεγονός που μπορεί εύκολα να συμβεί 
σήμερα λόγω παραλείψεων του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης11.  

Στις παραγράφους που προηγήθηκαν γίνεται μια αναφορά στους τρόπους με 
τους οποίους προσεγγίζεται η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης από ορισμένους 
συγγραφείς. Στα πλαίσια αυτά δόθηκαν συγκεκριμένοι ορισμοί, άλλοι σύντομοι κι 
άλλοι περιγραφικοί, που απαντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία, για να καταλήξουμε 
στην άποψη ότι δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τη 
διακυβέρνηση από τη στιγμή που το θέμα αυτό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
περιπτώσεων. Αντί αυτού, ο κάθε συγγραφέας συνήθως ορίζει τη διακυβέρνηση 
ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζει κάθε φορά. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν 
εκφράσεις όπως κανόνες διακυβέρνησης, θεωρία αντιπροσώπευσης, ιδιοκτήτες – 
στελέχη, μηχανισμοί διακυβέρνησης κ.α., οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια 
της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης και χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και 
περαιτέρω ανάλυσης. Μάλιστα, στα κεφάλαια που ακολουθούν καθεμία από αυτές τις 
εκφράσεις, όπως και άλλες παρόμοιες, θα εξεταστούν λεπτομερώς, βοηθώντας μ’ 
αυτόν τον τρόπο στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας της εταιρικής 
διακυβέρνησης.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Monks R., “Equity culture at risk”, Proceedings of 5th International Conference on Corporate 
Governance and Direction, όπως αναφέρεται στο άρθρο των Ingley C. and N. Van der Walt, 
“Corporate governance, institutional investors and conflicts of interest”, Corporate Governance, 
vol.12, no.3, 2004, p.535. 
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1.2 Ιστορική αναδρομή 
 

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» μπορεί να πρωτοεμφανίστηκε στη 
βιβλιογραφία μόλις το 1983 όμως η έννοια είναι πολύ παλιότερη. Η εφαρμογή των 
αρχών και κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης είναι συνυφασμένη με τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων και έχει ακολουθήσει πορεία ανάλογη με την εξέλιξη 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ήδη από την αρχαιότητα, σε κάθε περίπτωση 
διαχωρισμού της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση των επιχειρήσεων, όπως για 
παράδειγμα στην περίπτωση των εμπορικών αποστολών, προέκυπταν θέματα 
διακυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο Adam Smith το 1776 στο έργο του 
«Ο πλούτος των εθνών» κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι τα διευθυντικά 
στελέχη ενδέχεται να μην δείχνουν την ίδια με τους ιδιοκτήτες προσοχή για τα 
εταιρικά κεφάλαια καθώς δεν τους ανήκουν12, γεγονός που αποδεικνύει ότι είχε 
κατανοήσει την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης. Συνεπώς, σε μια περίοδο που 
κανείς δεν είχε μιλήσει σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, ούτε υπήρχαν 
οριοθετημένοι κανόνες και σαφείς αρχές, ο επιχειρηματικός κόσμος λειτουργούσε εν 
αγνοία του σύμφωνα με τα όσα σήμερα πρεσβεύονται στην εταιρική διακυβέρνηση. 

Αναμφισβήτητα η επιχειρηματική δραστηριότητα πέρασε από πολλά στάδια 
εωσότου διαμορφωθεί έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Ωστόσο, εκείνες οι εξελίξεις 
που δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της εταιρικής διακυβέρνησης 
παρουσιάστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα. Μέχρι τότε οι επικρατούσες μορφές 
άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας ήταν ουσιαστικά τρεις: ο μεμονωμένος 
έμπορος, ο συνεταιρισμός και μια μορφή εταιρίας όπου όλοι οι συμμέτοχοι 
(κεφαλαιούχοι και διοικούντες) έφεραν απεριόριστη ευθύνη έναντι των οφειλετών 
της εταιρίας. Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις, το ενδιαφέρον για διατήρηση του 
κεφαλαίου ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει στενή παρακολούθηση 
του έργου της Διοίκησης κι άρα δεν υπήρχε η ανάγκη για υιοθέτηση μηχανισμών 
διακυβέρνησης. Όμως, το επιχειρηματικό τοπίο αλλάζει προς το τέλος του 19ου 
αιώνα, όταν εμφανίζεται η έννοια της εταιρίας όπου όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 
φέρουν περιορισμένη ευθύνη έναντι των εταιρικών υποχρεώσεων. Η εταιρία 
διαφοροποιείται πλέον από τους ιδιοκτήτες της και αποκτά δίκη της υπόσταση, 
σηματοδοτώντας την έναρξη μιας λαμπρής εποχής για την επιχειρηματικότητα. Στις 
αρχές του 20ου αιώνα, οι επιχειρήσεις απευθύνονται στο ευρύ κοινό για την άντληση 
κεφαλαίων, προσφέροντας μετοχές οι οποίες διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια. 
Αυτή η αύξηση του αριθμού των μετόχων έχει δυσχεράνει την άσκηση 
αποτελεσματικού ελέγχου επί του έργου της Διοίκησης, γεγονός που κάνει πολλούς 
                                                 
12 Triker B, “Corporate governance – a subject whose time has come”, Corporate Ownership & 
Control, vol. 2, is. 2, 2005, p.12. 
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να αμφισβητούν την παραδοσιακή άποψη της κατοχής των επιχειρήσεων από τους 
μετόχους τους και να μιλούν για διαχωρισμό «της ιδιοκτησίας από τον έλεγχο»13. 
Από το σημείο αυτό και έπειτα, το ενδιαφέρον για τη σχέση ιδιοκτητών και διοίκησης 
έγινε ιδιαίτερα έντονο και πολλοί άρχισαν να εξετάζουν συστηματικά το ρόλο των 
στελεχών στη λειτουργία των επιχειρήσεων14.  

Η δεκαετία του 1970 έχει να αναδείξει μια πληθώρα εργασιών σχετικά με τις 
επιχειρήσεις, τα στελέχη, το κοινωνικό σύνολο και τη μεταξύ τους σχέση. Στην 
Αμερική αναπτύχθηκε η άποψη της απασχόλησης ανεξάρτητων εξωτερικών 
στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και η δημιουργία επιτροπών ελέγχου. 
Αντίθετα, στην Ευρώπη εκδόθηκαν οδηγίες που προέβλεπαν την παράλληλη 
λειτουργία δύο συμβουλίων, ανεξάρτητων μεταξύ τους, το ένα από τα οποία να 
διοικεί την επιχείρηση και το άλλο να το επιβλέπει, έχοντας το δικαίωμα να 
προσλαμβάνει και να απολύει τα μέλη του. Αναφορικά με τη σχέση των 
επιχειρήσεων με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η άποψη που επικράτησε αυτήν την 
περίοδο αφορούσε στη δέσμευση των επιχειρήσεων όχι μόνο απέναντι στους 
μετόχους τους αλλά και στους λοιπούς συμμέτοχους (πελάτες, προμηθευτές, 
εργαζόμενους κ.α.), οι οποίοι επηρεάζονται από τις αποφάσεις των Διοικητικών 
Συμβουλίων15. Ο κόσμος άρχισε να διαπιστώνει, σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, τη 
δύναμη που κατείχαν τα διοικητικά στελέχη και να αναζητά τρόπους για να 
εξασφαλίσει τόσο τα κεφάλαιά του όσο και την απρόσκοπτη λειτουργία των 
επιχειρήσεων. 

Στη δεκαετία που ακολούθησε, το ενδιαφέρον για την ευρύτερη κοινωνική 
ευθύνη των επιχειρήσεων ατόνησε καθώς ενισχύθηκε ο ρόλος των Συμβουλίων ως 
όργανα που εργάζονται για την αύξηση της αξίας της επιχείρησης. Την περίοδο αυτή 
σημειώθηκε μια έξαρση στον αριθμό των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, οι οποίες 
πραγματοποιούνται με δανειακά κεφάλαια και είναι συνήθως εχθρικές. Μέσα σ’ αυτό 
το κλίμα, οι επιχειρήσεις επιχειρούν να ανασυγκροτηθούν προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις προσπάθειες εξαγοράς τους16. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι τρόποι με τους οποίους πραγματοποιείται αυτή η ανασυγκρότηση δεν 
είναι απόλυτα θεμιτοί, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κρούσματα 
κακοδιαχείρισης17. Σταδιακά, λοιπόν, η ανάγκη για αποτελεσματικότερο έλεγχο του 

                                                 
13 Η έκφραση αυτή αποτελεί μετάφραση του “the separation of ownership and control”. Ο όρος αυτός 
χρησιμοποιήθηκε από τους Berle και Means στην εργασία τους “The modern corporation and private 
property” (1932). Ήταν οι πρώτοι συγγραφείς που αναφέρθηκαν στην έννοια της εταιρικής 
διακυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο όρο. 
14 Βλέπε σχετικά Triker B, ενθ’ αν., σελ.11-13, Learmount S., “Corporate governance: What can be 
learned from Japan?”, Oxford University Press, 2002, p.7. 
15 Triker B, ενθ’ αν., σελ.13-14. 
16 Holmstrom B. and S. Kaplan, “Corporate governance and merger activity in the United States: 
Making sense of the 1980s and 1990s”, Journal of Economic Perspectives, vol.15, no.2, 2001, p.121. 
17 Triker B, ενθ’ αν., σελ. 14-15. 
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τρόπου λειτουργίας των Συμβουλίων, και ιδιαίτερα των ανώτερων στελεχών, έστρεψε 
πολλούς στη μελέτη της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα να 
σημειωθούν οι πρώτες προσπάθειες περιγραφής του συγκεκριμένου όρου και της 
σημασίας του.  

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα την εταιρική 
διακυβέρνηση έχει να κάνει με τις αλλαγές που σημειώθηκαν προς το τέλος του 20ου 
αιώνα, οι οποίες συντέλεσαν στην εμφάνιση εναλλακτικών μηχανισμών 
διακυβέρνησης18. Στη δεκαετία του 1990, ο επιχειρηματικός κόσμος χαρακτηρίζεται 
αφενός από δυναμικές και ευέλικτες επιχειρήσεις με παγκόσμια εμβέλεια και 
τεράστια δύναμη κι αφετέρου από τη συγκέντρωση μεγάλου μέρους των μετοχών σε 
λίγους μεγάλους επενδυτές, γνωστούς ως θεσμικούς επενδυτές. Αυτοί διαθέτουν 
αρκετή δύναμη ώστε να επιβληθούν στα διοικητικά στελέχη και δεν είναι τυχαίο που 
σε αρκετές χώρες ιδρύονται οργανισμοί για την κατάλληλη ενημέρωσή τους σε 
θέματα διακυβέρνησης. Παράλληλα, σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Νότιος 
Αφρική, ο Καναδάς κ.α. ορίζονται ειδικές επιτροπές για τη μελέτη του θέματος της 
εταιρικής διακυβέρνησης, τα συμπεράσματα των οποίων έχουν διαμορφώσει σε 
μεγάλο βαθμό τη σημερινή αντίληψη του κόσμου περί της εταιρικής διακυβέρνησης. 
Επιπλέον, το έργο που επιτελέστηκε σ’ αυτές τις επιτροπές αποτέλεσε την αφορμή 
για τον ΟΟΣΑ ώστε να προχωρήσει το 1998 στην ανάπτυξη γενικών οδηγιών για την 
εταιρική διακυβέρνηση, οι οποίες να γίνονται αποδεκτές από όλους, χωρίς ωστόσο η 
εφαρμογή τους να είναι υποχρεωτική19. Όλες οι εξελίξεις που αναφέρονται 
παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να επικρατήσουν διάφορες απόψεις ως προς τον 
τρόπο προστασίας των μετόχων-ιδιοκτητών έναντι της πιθανής ασυδοσίας των 
διοικητικών στελεχών, απόψεις που στην παρούσα εργασία χαρακτηρίζονται ως 
«μηχανισμοί διακυβέρνησης» και εξετάζονται αναλυτικά σε επόμενες παραγράφους.  

Σήμερα διανύουμε μια περίοδο έντονου επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού 
ενδιαφέροντος αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνησης, όπως αποδεικνύεται από 
τον ολοένα αυξανόμενο όγκο της σχετικής βιβλιογραφίας. Σκάνδαλα 
κακοδιαχείρισης, όπως αυτά της Enron και της Worldcom, που είδαν το φως της 
δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για το 
συγκεκριμένο θέμα, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι ούτε ξεπερασμένο είναι ούτε 
τελείως καλυμμένο. Υπάρχουν ακόμη πολλά θέματα που σχετίζονται με την εταιρική 
διακυβέρνηση τα οποία χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και εκτεταμένης ανάλυσης, 
αποτελώντας πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω έρευνα. 
 
 

                                                 
18 Holmstrom B., ενθ’ αν., σελ. 121-122. 
19 Triker B, ενθ’ αν., σελ. 15-17. 
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1.3 Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης20

 
Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης αποτελούν το θεμέλιο λίθο ολόκληρου 

του οικοδομήματος της εταιρικής διακυβέρνησης, το σημείο αναφοράς όλων των 
προσπαθειών παγκοσμίως για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής 
λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η σύνταξή τους αποδίδεται στον Οργανισμό 
Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ), ο οποίος το 1999, κατόπιν 
μακρών συζητήσεων με διάφορες κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και τον ιδιωτικό 
τομέα, κατέληξε στην πρώτη δημοσίευση αυτών των αρχών. Μέσα στα αμέσως 
επόμενα χρόνια, οι έντονες και γρήγορες εξελίξεις που σημάδευσαν τον οικονομικό 
και επιχειρηματικό κόσμο δημιούργησαν την ανάγκη για τη σύνταξη νέων αρχών 
διακυβέρνησης, οι οποίες θα λάμβαναν υπόψη τα νέα δεδομένα και τους σύγχρονους 
προβληματισμούς κι άρα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες 
των επιχειρήσεων. Έτσι, το 2003 ο ΟΟΣΑ προχώρησε στη δημοσίευση των 
αναθεωρημένων αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Σκοπός21 των αρχών διακυβέρνησης είναι να διαμορφώσουν το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο μπορεί να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και να επιτευχθεί 
ισορροπία στην οικονομία. Προσφέρουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (νομοθέτες, στελέχη, φορείς της αγοράς κ.α.) για τη βελτίωση 
αφενός του νομοθετικού – ρυθμιστικού πλαισίου των χωρών και αφετέρου της 
οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με πιο απλά λόγια, προσδιορίζουν 
συγκεκριμένους αντικειμενικούς στόχους και προτείνουν τα ανάλογα μέτρα για την 
επίτευξή τους. Μάλιστα, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι σε κάθε χώρα ενδέχεται να 
επικρατούν διαφορετικές οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και νομοθετικές 
συνθήκες, ο ΟΟΣΑ έδωσε στις αρχές διακυβέρνησης ένα μη – δεσμευτικό 
χαρακτήρα, ανοίγοντας έτσι τις πόρτες για την ομαλότερη ενσωμάτωσή τους στο 
ιδιαίτερο περιβάλλον της κάθε χώρας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί επίσης 
ότι οι αρχές αυτές δεν απευθύνονται αποκλειστικά στις χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ, οι 
οποίες και τις ενέκριναν, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, οι αναθεωρημένες 
αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης είναι πέντε. Στις παραγράφους που ακολουθούν 

                                                 
20 Για τη συγγραφή του παρόντος κεφαλαίου βασιστήκαμε κυρίως στην έκδοση με τις αναθεωρημένες 
αρχές εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ (2004). 
21 Krafft, J. and J.-L. Ravix, “The governance of innovative firms: An evolutionary perspective”, Econ. 
Innov. New Techn., vol. 14, no. 3, 2005, pp 125-126, Jesover, F. and G. Kirkpatrick, “The revised 
OECD principles of corporate governance and their relevance to non-OECD countries”, Corporate 
Governance, vol. 13, no. 2, 2005, p. 127. 
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θα παρουσιάσουμε ξεχωριστά καθεμία από αυτές τις αρχές, προσφέροντας 
παράλληλα κι ορισμένα σχόλια για την καλύτερη κατανόηση της λογικής τους. 

 
Ι. Εξασφαλίζοντας τη βάση για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εταιρικής 
διακυβέρνησης  
(Ensuring the basis for an effective corporate governance framework) 

  
Σύμφωνα με την πρώτη αρχή «το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 

προάγει διαφανείς και αποτελεσματικές αγορές, να είναι συμβατό με τις επιταγές του 
νόμου και να εκφράζει ξεκάθαρα τη διάκριση των ευθυνών μεταξύ των διαφόρων 
εποπτικών, ρυθμιστικών και εκτελεστικών αρχών22». Η σημασία αυτής της αρχής 
έγκειται στο γεγονός ότι σήμερα τα πλαίσια εταιρικής διακυβέρνησης διαφέρουν 
σημαντικά από χώρα σε χώρα, ως αποτέλεσμα των διαφορετικών συνθηκών που 
ισχύουν σε καθεμία από αυτές. Συνεπώς, αυτό που προτείνεται από τον ΟΟΣΑ, για 
την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, είναι η 
ανάπτυξη ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού νομοθετικού, ρυθμιστικού και 
θεσμικού περιβάλλοντος, που θα επιτρέπει στα διάφορα μέρη της αγοράς να 
συνάπτουν απρόσκοπτα τις προσωπικές συμβατικές τους σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, 
η εν λόγω αρχή περιέχει τέσσερα διακριτά σημεία – προτάσεις. Πρώτον, υποστηρίζει 
ότι το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του 
στην απόδοση της οικονομίας, στην ακεραιότητα της αγοράς και στα κίνητρα που 
δημιουργεί αφενός για τα διάφορα μέρη της αγοράς κι αφετέρου για την προώθηση 
διαφανών και αποτελεσματικών αγορών. Μ’ αυτήν την πρόταση αναγνωρίζεται το 
γεγονός ότι οι επιχειρηματικές οντότητες επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τη λειτουργία 
και απόδοση ολόκληρης της οικονομίας κι άρα το πλαίσιο διακυβέρνησης που θα 
υιοθετήσουν θα πρέπει να συμβαδίζει με τις επιταγές και απαιτήσεις της αγοράς, να 
αποτρέπει τη σύγκρουση συμφερόντων και να προάγει τη διαφάνεια. Δεύτερον, οι 
νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που επηρεάζουν τις πρακτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις επιταγές του νόμου, διαφανείς και 
εφαρμοστέες. Αυτό σημαίνει ότι οι διάφοροι νόμοι και ρυθμίσεις θα πρέπει να 
προκύπτουν κατόπιν συζητήσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών (πολιτεία, 
επιχειρήσεις, συμμέτοχοι) ώστε να υπάρχει διαφάνεια και κοινή αποδοχή, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη και τα οφέλη της κάθε περίπτωσης και το κατά πόσο 
προστατεύονται τα δικαιώματα όλων των μερών. Τρίτον, η διάκριση των ευθυνών 
μεταξύ των διαφόρων αρχών θα πρέπει να εκφράζεται σαφώς και να διασφαλίζει την 
εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος. Η πρόταση αυτή επισημαίνει την ανάγκη για 
την ύπαρξη σαφούς περιγραφής των αρμοδιοτήτων της κάθε αρχής ώστε να 

                                                 
22 OECD, “OECD principles of corporate governance”, OECD Publications, 2004, pp. 29-31. 
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αποφεύγονται οι μεταξύ τους συγκρούσεις (και το κόστος που αυτές επιφέρουν) ή/και 
το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία 
καμίας αρχής. Τέλος, οι εποπτικές, ρυθμιστικές και εκτελεστικές αρχές θα πρέπει να 
έχουν την εξουσία, την ακεραιτότητα και τους πόρους για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους με επαγγελματικό και αντικειμενικό τρόπο. Επίσης, οι αποφάσεις 
τους θα πρέπει να είναι έγκαιρες, διαφανείς και πλήρως αποσαφηνισμένες. Μ’ άλλα 
λόγια, οι διάφορες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, ξεπερνώντας τα 
τυχόν συγκρουόμενα συμφέροντά τους, να απαρτίζονται από υψηλά καταρτισμένα 
άτομα και να διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να ασκούν αποτελεσματικά το 
έργο τους. 
 
ΙΙ. Τα δικαιώματα των μετόχων και βασικές λειτουργίες της ιδιοκτησίας  

(The rights of shareholders and key ownership functions) 
 

Η δεύτερη αρχή υποστηρίζει ότι «το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει 
να προστατεύει και να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων23». Ως 
γνωστόν, η κατοχή μετοχών συνοδεύεται από ορισμένα δικαιώματα, όπως το 
δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις, εκλογής των διοικητικών στελεχών κ.α., τα οποία 
συνήθως προβλέπονται από το Νόμο και απολαμβάνουν ανάλογης προστασίας. Οι 
προτάσεις της συγκεκριμένης αρχής ουσιαστικά αναφέρονται σε εκείνα τα 
δικαιώματα που αναγνωρίζονται βάσει νόμου στους μετόχους όλων σχεδόν των 
χωρών – μελών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα, προτείνεται ότι τα βασικά δικαιώματα 
των μετόχων θα πρέπει να περιλαμβάνουν το δικαίωμα : 1) της διασφάλισης των 
μεθόδων καταγραφής της ιδιοκτησίας, 2) της μεταβίβασης μετοχών, 3) της 
πρόσβασης σε σχετική και ουσιαστική πληροφόρηση για την επιχείρηση σε έγκαιρη 
και τακτική βάση, 4) της συμμετοχής και ψηφοφορίας στις γενικές συνελεύσεις των 
μετόχων, 5) της εκλογής και απομάκρυνσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και 
6) της συμμετοχής στα κέρδη της επιχείρησης. Επιπλέον, οι μέτοχοι θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν, και να είναι επαρκώς ενημερωμένοι, στις 
αποφάσεις που αφορούν σημαντικές εταιρικές αλλαγές όπως : 1) βελτιώσεις σε 
διατάξεις ή σε εταιρικά άρθρα ή σε παρόμοια ντοκουμέντα διακυβέρνησης της 
επιχείρησης, 2) έκδοση νέων μετοχών, και 3) ασυνήθιστες συναλλαγές, όπως η 
μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων, που συνεπάγονται 
πώληση της επιχείρησης. Η σαφής διατύπωση αυτών των δικαιωμάτων αποσκοπεί 
αφενός στη γνωστοποίησή τους στους μετόχους κι αφετέρου στην εξάλειψη των 
περιπτώσεων καταπάτησής τους από τρίτους, όπως τα διευθυντικά ή τα διοικητικά 
στελέχη των επιχειρήσεων, για προσωπικό τους όφελος. Παράλληλα, αναγνωρίζεται 

                                                 
23 OECD, ενθ’ αν., σελ. 32-39. 
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στους μετόχους το δικαίωμα να συμμετέχουν αποτελεσματικά και να ψηφίζουν στις 
γενικές συνελεύσεις των μετόχων και να ενημερώνονται για τους κανόνες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ψηφοφορίας, που διέπουν αυτές τις 
συνελεύσεις. Συνεπώς, για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, οι 
μέτοχοι θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία και τον τόπο 
διεξαγωγής των συνελεύσεων, καθώς και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, να εισάγουν θέματα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη και να 
προτείνουν λύσεις μέσα σε λογικά πλαίσια. Παράλληλα, απαιτείται η διευκόλυνση 
της συμμετοχής των μετόχων στη συζήτηση εταιρικών θεμάτων, όπως η εκλογή νέων 
στελεχών και η διαμόρφωση της πολιτικής ανταμοιβής των διοικητικών και 
διευθυντικών στελεχών. Μάλιστα, προτείνεται η ψήφος των μετόχων να έχει το ίδιο 
βάρος είτε αυτοί είναι παρόντες είτε απόντες από τη συνέλευση. Μιαν άλλη πρόταση 
της συγκεκριμένης αρχής αναφέρει ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούνται οι 
οποιεσδήποτε κεφαλαιακές δομές και συμφωνίες που επιτρέπουν σε ορισμένους 
μετόχους να αποκτούν ποσοστό ελέγχου δυσανάλογο του κεφαλαίου που κατέχουν. 
Έτσι διασφαλίζεται ότι δεν καταπατείται το δικαίωμα των μετόχων μειοψηφίας για 
συμμετοχή στις εταιρικές αποφάσεις εν αγνοία τους. Επιπλέον, προβλέπεται να 
επιτραπεί στις αγορές εταιρικού ελέγχου να λειτουργούν με αποτελεσματικό και 
διαφανή τρόπο, ώστε αφενός οι μέτοχοι να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και το 
κατά πόσο αυτά προστατεύονται σε περιπτώσεις εξαγορών, συγχωνεύσεων και 
πώλησης σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, κι 
αφετέρου οι μηχανισμοί αντιμετώπισης των εξαγορών (anti-takeover devices) να μην 
χρησιμοποιούνται για την οχύρωση των στελεχών έναντι της υποχρέωσής τους για 
λογοδοσία. Ακόμη, υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να διευκολύνεται η άσκηση των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών 
επενδυτών. Αυτό συνεπάγεται ότι οι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούν 
τη γενική στρατηγική τους σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, τις διαδικασίες 
που προβλέπουν για την αξιοποίηση των δικαιωμάτων ψήφου τους και τον τρόπο με 
τον οποίο σκέπτονται να αντιμετωπίσουν τη σύγκρουση των συμφερόντων που 
ενδέχεται να επηρεάσει την αποδοτικότητα της επένδυσής τους. Τέλος, η δεύτερη 
αρχή της εταιρικής διακυβέρνησης προτείνει ότι οι μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένων 
των θεσμικών επενδυτών, θα πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται 
ο ένας τον άλλο σε θέματα που αφορούν τα βασικά τους δικαιώματα, όπως αυτά 
καθορίζονται στις Αρχές, με εξαίρεση την περίπτωση κατάχρησής τους. Μ’ άλλα 
λόγια, δεδομένου ότι οι μέτοχοι είναι συνήθως μικροί και διασκορπισμένοι, η 
δυνατότητα συνεργασίας τους επιτρέπει να ασκούν αποτελεσματικότερα το ρόλο τους 
στην επιχείρηση, αποτρέποντας τις περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης (φαινόμενο 
“free-rider”). Όμως, αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να επιφέρει αρνητικά 
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αποτελέσματα, με ορισμένους μετόχους να συνεργάζονται προκειμένου να 
αποκτήσουν τον έλεγχο της επιχείρησης, γι’ αυτό και στην παραπάνω πρόταση 
προστέθηκε η σχετικής εξαίρεση. 
 
ΙΙΙ. Η ισότιμη μεταχείριση των μετόχων 

(The equitable treatment of shareholders) 
 

Σύμφωνα μ’ αυτήν την αρχή, «το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων 
μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. Όλοι οι μέτοχοι θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αποκτούν αποτελεσματική αποζημίωση για την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους24». Για να λειτουργήσει σωστά η κεφαλαιαγορά, θα πρέπει οι 
επενδυτές να νοιώθουν σίγουροι ως προς την απόδοση των κεφαλαίων τους. Αυτό 
σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη (νομική) προστασία των δικαιωμάτων 
των μετόχων, είτε αυτοί ανήκουν στη μειοψηφία είτε προέρχονται από άλλη χώρα με 
διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο, έναντι του ενδεχομένου εκμετάλλευσής τους από 
άλλους φορείς της επιχείρησης, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, τα διευθυντικά 
στελέχη ή/και τους μεγάλους μετόχους. Στην πραγματικότητα, η συγκεκριμένη αρχή 
αναλύεται σε τρεις επιμέρους προτάσεις. Πρώτον, υποστηρίζεται ότι όλοι οι μέτοχοι 
της ίδιας σειράς ή κατηγορίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Αυτό 
ουσιαστικά σημαίνει ότι αναγνωρίζονται τα ίδια δικαιώματα σ’ αυτούς που ανήκουν 
στην ίδια κατηγορία, ότι προβλέπεται η έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με τα 
δικαιώματα που συνοδεύουν όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες και ότι, για να υπάρξουν 
αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου, απαιτείται η αποδοχή των μετόχων εκείνων των 
κατηγοριών που επηρεάζονται αρνητικά. Ειδικότερα για τους μετόχους μειοψηφίας 
γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας τους από τους μεγάλους 
μετόχους, καθώς και στην πρόβλεψη για την ύπαρξη ικανοποιητικής αποζημίωσης. 
Επιπλέον, μέσα στα πλαίσια της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων, προωθείται η 
ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπων, όπως και η ψηφοφορία εκτός συνόρων, ενώ 
παράλληλα καθίσταται σαφές ότι οι διαδικασίες για τις γενικές συνελεύσεις θα πρέπει 
να είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να επιτρέπουν την άσκηση των δικαιωμάτων όλων 
των μετόχων. Δεύτερον, επισημαίνεται ότι τόσο οι εσωτερικές συναλλαγές (insider 
trading) όσο και οι καταχρηστικές προσωπικές ενέργειες (self-dealing) θα πρέπει να 
απαγορεύονται. Μ’ αυτήν την πρόταση ο ΟΟΣΑ ουσιαστικά απευθύνεται σε εκείνες 
τις χώρες που δεν έχουν ανάλογες διατάξεις στο νομοθετικό τους πλαίσιο (ή αυτές 
που υπάρχουν δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά), προτρέποντάς τις να προβούν στις 
απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της συγκεκριμένης συνθήκης. Τέλος, η 

                                                 
24 OECD, ενθ’ αν., σελ. 40 – 45. 
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τρίτη πρόταση θέλει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη να ανακοινώνουν στο Συμβούλιο εάν έχουν οποιοδήποτε υλικό 
συμφέρον, είτε άμεσα είτε έμμεσα είτε για λογαριασμό τρίτων, που να σχετίζεται με 
οποιοδήποτε θέμα επηρεάζει άμεσα την επιχείρηση. Έτσι, διασφαλίζεται η 
αντικειμενικότητα των στελεχών στο έργο που επιτελούν εντός της επιχείρησης και 
περιορίζονται οι πιθανότητες καταπάτησης των εταιρικών συμφερόντων.   
 
ΙV. Ο ρόλος των συμμετόχων στην εταιρική διακυβέρνηση 

(The role of stakeholders in corporate governance) 
 

Η τέταρτη αρχή υποστηρίζει ότι «το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει 
να αναγνωρίζει τα δικαιώματα των συμμετόχων που καθορίζονται από το Νόμο ή μέσω 
αμοιβαίων συμφωνιών και να ενθαρρύνει την ενεργή συνεργασία ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις και στους συμμέτοχους, στα πλαίσια της δημιουργίας αξίας, εργασιακών 
θέσεων και της διατήρησης οικονομικά ισχυρών επιχειρήσεων25». Οι συμμέτοχοι 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε επιχείρηση, προσφέροντάς της άλλοτε τα 
κεφάλαιά τους (επενδυτές-πελάτες), άλλοτε την εργασία τους (εργαζόμενοι) και 
άλλοτε πίστωση (προμηθευτές-πιστωτές). Δεδομένου, λοιπόν, ότι η συμβολή τους 
στην εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων είναι μεγάλη, τελικά 
είναι προς το συμφέρον των επιχειρήσεων να διατηρούν άριστες και μακροχρόνιες 
σχέσεις μ’ αυτούς. Συνεπώς, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 
εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να κάνει σεβαστά τα δικαιώματα των 
συμμετόχων, τα οποία καθορίζονται είτε βάσει του Νόμου είτε μέσω αμοιβαίων 
συμφωνιών. Μάλιστα, στην περίπτωση που τα δικαιώματα των συμμετόχων 
προστατεύονται από το Νόμο, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα αποζημίωσης 
σε περίπτωση καταπάτησής τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 
διάφανους και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου, ικανού να προστατεύσει αυτά 
τα δικαιώματα. Ειδικότερα για τους εργαζομένους, προτείνεται η συμμετοχή τους 
στην εταιρική διακυβέρνηση μέσω της ανάπτυξης ειδικών μηχανισμών βελτίωσης της 
αποδοτικότητας, γεγονός που θα λειτουργήσει θετικά για τις επιχειρήσεις τόσο 
άμεσα, μέσω της αύξηση της αποδοτικότητας, όσο κι έμμεσα, μέσω της ετοιμότητας 
των εργαζομένων να επενδύσουν τις ικανότητές τους στην επιχείρηση. Μιαν άλλη 
πρόταση που γίνεται στα πλαίσια του ρόλου των συμμετόχων στην εταιρική 
διακυβέρνηση έχει να κάνει με την ανάγκη για έγκαιρη και τακτική πρόσβαση αυτών 
σε επαρκή και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με εκείνες τις διαδικασίες 
διακυβέρνησης στις οποίες συμμετέχουν, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν 
να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, όπως και στην περίπτωση των 

                                                 
25 OECD, ενθ’ αν., σελ. 46 – 48. 
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μετόχων, κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα για ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των 
συμμετόχων και του Συμβουλίου, προκειμένου αυτοί να μπορούν να συζητούν τις 
ανησυχίες τους σχετικά με τις παράνομες ή ανήθικες πρακτικές, χωρίς να φοβούνται 
για περιορισμό των δικαιωμάτων τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα 
θέματα αυτά αντιμετωπίζονται μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης, αποφεύγοντας το 
ενδεχόμενο δυσφήμισης ή/και λειτουργικής αστάθειας. Τέλος, αναφέρεται ότι το 
πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να συμπληρώνεται με ένα 
αποτελεσματικό και επαρκές πλαίσιο για τις χρεοκοπίες, καθώς και με την 
αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων των πιστωτών. Οι πιστωτές είναι οι 
σημαντικότεροι συμμέτοχοι για μια επιχείρηση καθώς είναι αυτοί από τους οποίους 
αυτή δανείζεται χρηματικά κεφάλαια. Συνεπώς, η αποτελεσματική επιβολή των 
δικαιωμάτων τους, σε συνδυασμό με ένα καλό πλαίσιο για τις χρεοκοπίες, αποτελούν 
στοιχεία ευνοούν την ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων μεταξύ των πιστωτών και των 
επιχειρήσεων, γι’ αυτό και προτείνεται να λάβουν ιδιαίτερης προσοχής στα πλαίσια 
της διαμόρφωσης ενός αποτελεσματικού πλαισίου διακυβέρνησης. 
 
V. Δημοσιοποίηση και διαφάνεια 

(Disclosure and transparency) 
 

Η πέμπτη αρχή δηλώνει ότι «το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι έγκαιρη και ακριβής δημοσιοποίηση πραγματοποιείται για όλα τα 
ουσιαστικά θέματα που αφορούν στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων της 
οικονομικής κατάστασης, της απόδοσης, της ιδιοκτησίας και της διακυβέρνησης της 
εταιρίας26». Η σημασία της δημοσιοποίησης είναι μεγάλη καθώς, μεταξύ άλλων, 
προάγει τη διαφάνεια, ενεργεί ως μηχανισμός ελέγχου ολόκληρης της επιχείρησης, 
παρέχει στους μετόχους την απαραίτητη πληροφόρηση για την καλύτερη άσκηση των 
δικαιωμάτων τους, ενισχύει την αξιοπιστία της επιχείρησης στους εξωτερικούς 
επενδυτές και προστατεύει τα διάφορους συμμέτοχους από την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων τους. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι όλες σχεδόν οι χώρες την 
κατοχυρώνουν νομοθετικά, άλλες σε ετήσια βάση κι άλλες σε εξαμηνιαία ή 
τριμηνιαία βάση. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η δημοσιοποίηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ουσιαστική πληροφόρηση σχετικά με : 1) τα οικονομικά και 
λειτουργικά αποτελέσματα της επιχείρησης, 2) τους εταιρικούς στόχους, 3) τα 
κυριότερα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ψήφου, 4) την ανταμοιβή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, 5) τις 
συναλλαγές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 6) τους προβλεπόμενους παράγοντες 
κινδύνου, 7) θέματα που αφορούν στους εργαζομένους και τους λοιπούς 

                                                 
26 OECD, ενθ’ αν., σελ. 49-57. 
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συμμέτοχους, και 8) τις δομές και τις πολιτικές διακυβέρνησης. Βέβαια, δεν είναι 
απαραίτητο η δημοσιοποίηση να περιορίζεται αποκλειστικά στις παραπάνω 
περιπτώσεις, απλώς αυτές έχουν μεγάλη σημασία στα πλαίσια της εταιρικής 
διακυβέρνησης και γι’ αυτό χρίζουν ιδιαίτερης αναφοράς. Όσον αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο πραγματοποιείται η δημοσιοποίηση, προτείνεται η εφαρμογή υψηλών 
ποιοτικών προτύπων της λογιστικής, όπως και η χρήση χρηματοοικονομικών και μη-
χρηματοοικονομικών μεταβλητών. Μ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύεται ότι αυξάνεται η 
αξιοπιστία των δημοσιευμένων καταστάσεων και διευκολύνεται ο έλεγχος της 
επιχείρησης. Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ προτείνει τη διεξαγωγή ετήσιου ελέγχου από έναν 
ανεξάρτητο, ικανό και καταρτισμένο ελεγκτή, ο οποίος θα διαβεβαιώνει 
αντικειμενικά το Συμβούλιο και τους μετόχους για την εγκυρότητα των οικονομικών 
καταστάσεων, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία τους. Αυτοί οι εξωτερικοί ελεγκτές 
προβλέπεται να είναι υπόλογοι μόνον απέναντι στους μετόχους, αναλαμβάνοντας την 
υποχρέωση απέναντι στην επιχείρηση (κι όχι απέναντι στα διευθυντικά στελέχη) να 
επιδείξουν επαγγελματισμό κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. Εκτός της 
δημοσιοποίησης, που μπορεί να αποδειχθεί σχετικά ακριβή, προβλέπεται και η 
ανάπτυξη άλλων καναλιών διάδοσης της πληροφόρησης (π.χ. η ηλεκτρονική 
πρωτοκόλληση), τα οποία θα παρέχουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες 
έγκαιρη, ισότιμη και φθηνή πρόσβαση στην πληροφόρηση, διευκολύνοντας ακόμη 
περισσότερο τις διαδικασίες ελέγχου.    
 
VΙ. Οι ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου 

(The responsibilities of the Board) 
 

Η έκτη αρχή υποστηρίζει ότι «το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει 
να διασφαλίζει τη στρατηγική καθοδήγηση της επιχείρησης, τον αποτελεσματικό έλεγχο 
της διεύθυνσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και την υποχρέωση λογοδοσίας του 
Συμβουλίου απέναντι στην επιχείρηση και τους μετόχους27». Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι η αρχή αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα της μορφής του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Μεταξύ άλλων, το 
Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εταιρικής 
στρατηγικής, ενώ παράλληλα ελέγχει τα διευθυντικά στελέχη, αντιμετωπίζει τις 
περιπτώσεις σύγκρουσης των συμφερόντων και διατηρεί την επιχείρηση σε 
ισορροπία. Μάλιστα, καθώς ο ρόλος του είναι σύνθετος, πολλές επιχειρήσεις 
προβαίνουν σε ακριβή περιγραφή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών του. Ο ΟΟΣΑ, 
στην προσπάθειά του να διαμορφώσει το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, 
προχωρά στη διατύπωση έξι προτάσεων, σχετικών με τις ευθύνες του Διοικητικού 

                                                 
27 OECD, ενθ’ αν., σελ. 58 – 66. 
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Συμβουλίου. Πρώτον, υποστηρίζει ότι τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένα και να ενεργούν με καλή πίστη, με την απαιτούμενη φροντίδα 
και επιμέλεια και σύμφωνα με το συμφέρον της επιχείρησης και των μετόχων της. Μ’ 
αυτήν την πρόταση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο αίσθημα αφοσίωσης των στελεχών 
προς την ίδια την επιχείρηση και προς όλους τους μετόχους της, κι όχι μόνον 
απέναντι στους κυρίαρχους μετόχους. Δεύτερον, όταν οι αποφάσεις του Συμβουλίου 
ενδέχεται να επηρεάσουν ποικιλοτρόπως τις διάφορες ομάδες των μετόχων, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να μεταχειριστεί όλους τους μετόχους με τον ίδιο τρόπο. Αυτή 
η πρόταση έρχεται να συμπληρώσει την προηγούμενη, υποδηλώνοντας ότι τα μέλη 
του Συμβουλίου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιφυλάσσουν διαφορετική 
μεταχείριση για ορισμένες ομάδες μετόχων, ακόμη κι οφείλουν σ’ αυτές την εκλογή 
τους. Τρίτον, το Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί βάσει υψηλών ηθικών προτύπων 
και να λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα των συμμετόχων. Η εφαρμογή υψηλών 
ηθικών προτύπων καθιστά το Συμβούλιο πιο αξιόπιστο και δρα θετικά στη βελτίωση 
της εικόνας ολόκληρης της επιχείρησης αλλά και στον περιορισμό των δυνατοτήτων 
κακοδιαχείρισης. Όσον αφορά τα συμφέροντα των συμμετόχων, είναι λογικό να 
λαμβάνονται αυτά υπόψη από το Συμβούλιο, δεδομένου ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί 
παραπάνω, οι συμμέτοχοι σχετίζονται άμεσα με την επιχείρηση και σε πολλές 
περιπτώσεις διαθέτουν υπολογίσιμη δύναμη. Η τέταρτη πρόταση αναφέρεται στις 
βασικές λειτουργίες που θα πρέπει να επιτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο θα πρέπει  : 1) να αναθεωρεί και να καθοδηγεί την 
εταιρική στρατηγική, τα κύρια σχέδια δράσης, την πολιτική κινδύνου, τους ετήσιους 
προϋπολογισμούς και τα επιχειρηματικά σχέδια, να καθορίζει τους στόχους 
αποδοτικότητας, να ελέγχει το στάδιο της υλοποίησης και την εταιρική 
αποδοτικότητα και να επιβλέπει τις βασικές κεφαλαιακές δαπάνες, τις επενδύσεις και 
τις από-επενδύσεις, 2) να ελέγχει την αποτελεσματικότητα των πρακτικών 
διακυβέρνησης της επιχείρησης και να προβαίνει στις απαιτούμενες αλλαγές, 3) να 
επιλέγει, να ανταμείβει, να ελέγχει και να αντικαθιστά, όταν είναι απαραίτητο, 
βασικά στελέχη, καθώς και να επιβλέπει το σχεδιασμό διαδοχής τους, 4) να 
ευθυγραμμίζει την ανταμοιβή των διευθυντικών και διοικητικών στελεχών με τα 
μακροχρόνια συμφέροντα της επιχείρησης και των μετόχων, 5) να διασφαλίζει ότι η 
ανάδειξη των υποψηφίων και η τελική εκλογή των μελών του Συμβουλίου 
πραγματοποιείται με επίσημο και διαφανή τρόπο, 6) να ελέγχει και να διαχειρίζεται 
τις πιθανές συγκρούεις συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών 
του Συμβουλίου και των μετόχων, καθώς επίσης και τις περιπτώσεις κακής χρήσης 
των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και εκμετάλλευσης των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, 7) να διασφαλίζει την ακεραιτότητα των λογιστικών και 
χρηματοοικονομικών συστημάτων της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του 
ανεξάρτητου ελέγχου, και τη σωστή λειτουργία των διαφόρων συστημάτων ελέγχου, 
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ιδιαίτερα δε των συστημάτων για τη διαχείριση του κινδύνου, τον οικονομικό και 
λειτουργικό έλεγχο και της συμμόρφωσης με το νόμο και τις σχετικές διατάξεις. 
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι παραπάνω λειτουργίες είναι ζωτικές στα πλαίσια ενός 
αποτελεσματικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης. Εκτός αυτών, όμως, το 
Συμβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκεί αντικειμενική κρίση επί των 
εταιρικών θεμάτων, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ύπαρξης στη σύνθεσή 
του ανεξάρτητων στελεχών (non-executive directors), της ακριβής περιγραφής και 
δημοσιοποίησης του σκοπού, της σύνθεσης και των διαδικασιών των διαφόρων 
επιτροπών που υπάγονται σ’ αυτό και της προσωπικής δέσμευσης των στελεχών στο 
ρόλο τους. Η δυνατότητα άσκηση αντικειμενικής και ανεξάρτητης κρίσης επιτρέπει 
στο Συμβούλιο να ασκεί σωστά το ρόλο του, όπως αυτός αναλύεται στις διάφορες 
λειτουργίες που παρουσιάστηκαν παραπάνω, σύμφωνα με όσα επιτάσσουν οι αρχές 
της εταιρικής διακυβέρνησης. Βέβαια, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 
ευθύνες τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να διαθέτουν 
πρόσβαση σε ακριβή, σχετική και έγκαιρη πληροφόρηση, κάτι που μπορεί να ισχύει 
για τα εσωτερικά στελέχη αλλά συνήθως δεν ισχύει για τα ανεξάρτητα εξωτερικά 
στελέχη.           
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1.4 Προσεγγίσεις της εταιρικής διακυβέρνησης 
 

Σε προηγούμενες παραγράφους έγινε λόγος για την αδυναμία απόδοσης της 
έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης με έναν μόνο ορισμό. Καθώς το συγκεκριμένο 
αντικείμενο αφορά σε μια πληθώρα νομικών, οικονομικών, διαχειριστικών κ.α. 
θεμάτων, σχετικών με τη λειτουργία της επιχείρησης και των φορέων της, είναι 
εύλογο να υπάρχουν διάφορες απόψεις ως προς την ερμηνεία του. Οι απόψεις αυτές, 
που αναπτύχθηκαν κυρίως μέσα στο τελευταίο μισό του 20ου αιώνα, προσπαθούν να 
εντοπίσουν τη γενεσιουργό αιτία για την ύπαρξη της εταιρικής διακυβέρνησης και να 
περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί. Αρχικά, το ενδιαφέρον των 
ερευνητών εστιάστηκε σε εξωγενείς παράγοντες της επιχείρησης, όπως η λειτουργία 
της αγοράς, σταδιακά όμως έγινε κατανοητό ότι η ερμηνεία της εταιρικής 
διακυβέρνησης είχε να κάνει περισσότερο με το εσωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης κι ιδιαίτερα με τι σχέσεις των διαφόρων μελών της. Μέσα σ’ αυτό το 
πλαίσιο, οι διάφορες απόψεις αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν σε θεωρίες, 
προσφέροντας η καθεμία τη δική της επεξηγηματική βάση για τη διακυβέρνηση και 
τον τρόπο που αυτή επηρεάζει τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία δεν απαντάται ένας κοινά αποδεκτός όρος ή ονομασία για αυτές τις 
απόψεις. Αντιθέτως,  υπάρχουν συγγραφείς που υιοθετούν τον όρο «προσεγγίσεις»28, 
ενώ άλλοι επιλέγουν τον όρο «θεωρίες»29 ή και «μοντέλα»30. Στην παρούσα εργασία 
επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «προσεγγίσεις» αντί για απόψεις ή 
θεωρίες, γιατί πιστεύουμε ότι ο όρος αυτός είναι πιο δόκιμος, δεδομένου ότι οι 
συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα ουσιαστικά επιχείρησαν να 
προσεγγίσουν και να περιγράψουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο την έννοια της 
εταιρικής διακυβέρνησης. Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται μια αναφορά 
στις κυριότερες προσεγγίσεις της εταιρικής διακυβέρνησης που εμφανίζονται στη 
διεθνή βιβλιογραφία μέχρι σήμερα. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, οι προσεγγίσεις της εταιρικής 
διακυβέρνησης συγκεκριμενοποιήθηκαν σχετικά πρόσφατα, δεδομένου ότι η έννοια 
της διακυβέρνησης είχε γίνει αντιληπτή πολύ νωρίτερα και είχε ήδη αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης για μια μεγάλη χρονική περίοδο προτού αναπτυχθούν οι 
                                                 
28 Βλέπε π.χ. Learmount S., “Corporate governance: What can be learned from Japan?”, Oxford 
University Press, 2002, pp.8-16. 
29 Βλέπε π.χ. Ingley C.B. and N.T. van der Walt, “Corporate governance, institutional investors and 
conflicts of interest”, Corporate Governance, vol.12, no.4, 2004, pp.547-549, Shleifer A. and R. 
Vishny, “A survey of corporate governance”, The Journal of Finance, vol. LII, no.2, 1997, pp.738-748. 
30 Βλέπε π.χ. Chi-Kun Ho, “Corporate governance and corporate competitiveness: an international 
analysis”, Corporate Governance, vol.13, no.2, 2005, pp. 214-215. 
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συγκεκριμένες απόψεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν ήδη κάποιες προσπάθειες από 
ορισμένους συγγραφείς να ταξινομήσουν τις προσεγγίσεις που αναφέρονται στη 
διεθνή βιβλιογραφία, βοηθώντας μ’ αυτόν τον τρόπο στην αποσαφήνιση του 
συγκεκριμένου πεδίου. Κρίναμε, λοιπόν, σκόπιμο να αναφερθούμε στις διακρίσεις 
των προσεγγίσεων της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές δίνονται από 
συγκεκριμένους συγγραφείς, προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση των 
κυριότερων από αυτές. 

Ο Learmount S.31, στο βιβλίο του “Corporate Governance: What can be learned 
from Japan?”, δίνει μια αρκετά καλή κατηγοριοποίηση των συνηθέστερων 
προσεγγίσεων της εταιρικής διακυβέρνησης, διακρίνοντάς τις σε οικονομικές και 
οργανωσιακές. Στις οικονομικές προσεγγίσεις κατατάσσει τις εξής τρεις θεωρίες : 
 
(α) Την Κλασσική Οικονομική Θεωρία, που αντιμετωπίζει την επιχείρηση ως μία 

ενιαία οντότητα με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους της, 
 
(β) Την Νέο-Κλασσική Οικονομική Θεωρία, που είναι περισσότερο γνωστή ως 

Θεωρία Αντιπροσώπευσης (Agency Theory) και αντιμετωπίζει την επιχείρηση ως 
ένα σύνολο συμβολαίων μεταξύ διαφόρων προσώπων, και 

 
(γ) Τη Θεωρία των Συναλλακτικών Κοστών (Transaction Cost Theory), που 

αναπτύχθηκε από νέους θεσμικούς οικονομολόγους και αντιμετωπίζει την 
επιχείρηση ως μια διακριτική και σχετικά μόνιμη μορφή ιεραρχίας. 

 
Αντίστοιχα, στις οργανωσιακές προσεγγίσεις κατατάσσει τις ακόλουθες θεωρίες  

(απόψεις) : 
 
(α) Τη Θεωρία των Συμμετόχων (Stakeholder Theory), που αντιτίθεται στα 

οικονομικά μοντέλα θεώρησης της επιχείρησης προβάλλοντας τη σημασία των 
υπολοίπων συμμετόχων, 

 
(β) Τη Θεωρία της Διαχείρισης (Stewardship Theory), που επίσης αντιτίθεται στις 

οικονομικές προσεγγίσεις ως προς το ότι αντιμετωπίζει τα στελέχη ως 
διαχειριστές κι όχι ως αντιπροσώπους των ιδιοκτητών, 

 
(γ) Τη Θεματοφυλακή (Trusteeship), που προσομοιάζει στη θεωρία της διαχείρισης, 

και 
 

                                                 
31 Βλέπε Learmount S., ενθ’ αν., σελ. 7-17. 
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(δ) Την Οργανωσιακή Πίστη (Organizational Trust), που προβάλλεται ως 
αντικατάστατο των μηχανισμών ελέγχου που υιοθετούν οι οικονομικές 
προσεγγίσεις.  

 
Ένας άλλος συγγραφέας που ασχολήθηκε με τη συγκέντρωση και ταξινόμηση 

των βιβλιογραφικών αναφορών για τις προσεγγίσεις της εταιρικής διακυβέρνησης 
είναι ο Chi-Kun Ho32. Ο Ho, σε αντίθεση με τον Learmount, δεν επιχειρεί να 
κατατάξει τις διάφορες απόψεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες αλλά απλώς 
αναφέρεται με συγκεκριμένα παραδείγματα σε ορισμένες θεωρίες που εμφανίστηκαν 
μάλλον πρόσφατα στη διεθνή βιβλιογραφία, εξετάζοντάς τις από τη σκοπιά της 
επίδρασής τους στην εταιρική ανταγωνιστικότητα. Μάλιστα, υιοθετεί τον όρο 
«μοντέλα» αντί του όρου «προσεγγίσεις». Συγκεκριμένα, τα μοντέλα διακυβέρνησης 
τα οποία διακρίνει είναι τα ακόλουθα : 
 
(α) Το Μοντέλο Αντιπροσώπευσης βάσει Συμπεριφοράς (Behavioral Agency Model),  
 
(β) Το Μοντέλο Χρηματοδότησης (Finance Model) 
 
(γ) Το Μοντέλο Διαχείρισης (Stewardship Model) 
 
(δ) Το Μοντέλο των Συμμετόχων (Stakeholder Model) 
 
(ε) Το Πολιτικό Μοντέλο (Political Model) 
 
(στ) Το Συμμετοχικό Μοντέλο (Participative Model) 
 
(ζ) Το Μοντέλο της Στρατηγικής Ηγεσίας (Strategic Leadership Model) 
 
(η) Το Μοντέλο Διακυβέρνησης της Πολιτικής (Policy Governance Model) 
 

Εκτός των παραπάνω συγγραφέων υπάρχουν σαφώς κι άλλοι που έχουν 
ασχοληθεί με το θέμα της κατηγοριοποίησης των προσεγγίσεων της εταιρικής 
διακυβέρνησης. Όμως, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε δύο σημεία. 
Πρώτον, μέσω της μελέτης διαφόρων άρθρων και συγγραμμάτων, διαπιστώσαμε ότι 
οι περισσότεροι συγγραφείς επιλέγουν να αναφερθούν σε ορισμένες μόνο 
προσεγγίσεις που απαντώνται περισσότερο στη διεθνή βιβλιογραφία και είναι 

                                                 
32 Βλέπε Chi-Kun Ho, ενθ’ αν., σελ. 214-215. 
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καλύτερα τεκμηριωμένες. Για παράδειγμα, οι Shleifer A. και R. Vishny33 
αναφέρονται αποκλειστικά στη Θεωρία της Οικονομικής Αλλαγής και στη Θεωρία της 
Αντιπροσώπευσης, οι Ingley C.B. και N.T. van der Walt34 στις Θεωρίες 
Αντιπροσώπευσης, Διαχείρισης και Συμμετόχων, ενώ οι Krafft J. και J.L. Ravix35 στις 
Θεωρίες Αντιπροσώπευσης, Συναλλακτικών Κοστών και Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας. 
Αυτό είναι λογικό και αναμενόμενο, δεδομένου ότι οι προσεγγίσεις αυτές έχουν 
εξεταστεί διαχρονικά από διάφορους ερευνητές, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 
εμπειρικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να γίνονται σήμερα αποδεκτές από μεγάλο μέρος 
της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα 
θέλαμε να σταθούμε αφορά σε μια τάση που απαντάται σχετικά πρόσφατα στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι ορισμένοι συγγραφείς, στην 
προσπάθειά τους να μελετήσουν μια συγκεκριμένη πτυχή της εταιρικής 
διακυβέρνησης, διαμορφώνουν μια προσωπική άποψη σχετικά μ’ αυτό το θέμα, η 
οποία ουσιαστικά αποτελεί μια νέα προσέγγιση36. Κατά τη γνώμη μας, οι 
προσεγγίσεις αυτές δεν δύναται να συγκριθούν με τις παλιότερες προσεγγίσεις της 
εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς είναι αρκετά πρόσφατες και δεν έχουν εξεταστεί σε 
βάθος χρόνου ώστε να δοκιμαστεί η εκγυρότητά τους. Με το σκεπτικό αυτό, στη 
συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα αναφερθούμε μόνο σε εκείνες τις προσεγγίσεις 
που συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία και γίνονται 
αποδεκτές από μεγάλες μερίδες του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου.       
 

• Κλασσική Οικονομική Θεωρία 
 

Με τον όρο «κλασσική οικονομική θεωρία» αναφερόμαστε στις απόψεις των 
κλασσικών οικονομολόγων που κυριάρχησαν στη βιβλιογραφία περίπου μέχρι τη 
δεκαετία του 1970 και αποτέλεσαν ουσιαστικά τις πρώτες προσπάθειες προσέγγισης 
της εταιρικής διακυβέρνησης. Σύμφωνα μ’ αυτές τις απόψεις, οι επιχειρήσεις δεν 
ήταν τίποτα άλλο παρά απλές παραγωγικές μονάδες με βασική επιδίωξη τη 
μεγιστοποίηση του κέρδους τους37. Το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού και 
ακαδημαϊκού κόσμου ήταν επικεντρωμένο στις εξελίξεις της αγοράς κι όχι στο 
εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, ενώ κυριαρχούσε η αντίληψη ότι ο 

                                                 
33 Βλέπε Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 738-748. 
34 Βλέπε Ingley, C.B., ενθ’ αν., σελ. 534-551.  
35 Βλέπε Krafft, J. and J.-L. Ravix, “The governance of innovative firms: An evolutionary perspective”, 
Econ. Innov. New Techn., vol. 14, no. 3, 2005, p. 127. 
36 Ο Chi-Kun Ho, στο άρθρο του “Corporate governance and corporate competitiveness: an 
international analysis” (βλέπε υποσ. 5), αναφέρεται σε τέτοιους συγγραφείς, οι οποίοι πρότειναν νέα 
μοντέλα διακυβέρνησης, όπως το Πολιτικό Μοντέλο, το Συμμετοχικό Μοντέλο κ.α..  
37 Learmount S., ενθ’ αν., σελ. 8. 
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ανταγωνισμός αποτελεί το κλειδί για την εταιρική διακυβέρνηση38, δεδομένου ότι 
μακροπρόθεσμα οδηγεί σε μείωση όλων των εταιρικών κοστών, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους διακυβέρνησης. Οι απόψεις αυτές υπήρξαν 
ιδιαίτερα δημοφιλείς για μια μεγάλη χρονική περίοδο, μέχρις ότου νέες οικονομικές 
θεωρίες, όπως η θεωρία της Αντιπροσώπευσης που αναλύεται αμέσως παρακάτω, 
ήρθαν να αλλάξουν τις ισχύουσες αντιλήψεις και να προσφέρουν νέες κατευθύνσεις 
ως προς την προσέγγιση της εταιρικής διακυβέρνησης.     
 

• Θεωρία Αντιπροσώπευσης (Agency Theory) 
 
Η Θεωρία Αντιπροσώπευσης αποτελεί σήμερα την περισσότερο διαδεδομένη 

προσέγγιση της εταιρικής διακυβέρνησης, με το σύνολο σχεδόν των συγγραφέων να 
αναφέρεται σ’ αυτήν είτε για να την υποστηρίξει είτε για να την κριτικάρει. 
Αντικείμενο της θεωρίας είναι το επικαλούμενο «πρόβλημα αντιπροσώπευσης»39, το 
οποίο προκύπτει από το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας από τον έλεγχο. Συγκεκριμένα, η 
θεωρία στηρίζεται στο γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες - χρηματοδότες της επιχείρησης 
(principals) συνήθως ορίζουν έναν αντιπρόσωπο (agent) για να διοικεί την 
επιχείρηση, καθώς οι ίδιοι δεν διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες για 
αυτό40. Η σχέση αυτή αντιμετωπίζεται στη βιβλιογραφία ως συμβατική41, καθώς 
προβλέπει την υπογραφή συμβολαίων μεταξύ των ιδιοκτητών και των αντιπροσώπων, 
όπου αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καθενός. Αυτό σαφώς 
περιορίζει τις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης των αντιπροσώπων αλλά δεν τις 
αποκλείει τελείως, δεδομένου ότι είναι ανέφικτο να προβλεφθούν σε ένα συμβόλαιο 
όλες οι μελλοντικές εξελίξεις42. Συνεπώς, το γεγονός παραμένει ότι η επιχείρηση δεν 
διοικείται πλέον από αυτούς που έχουν επενδύσει τα κεφάλαιά τους σ’ αυτήν, κι άρα 
διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, αλλά από ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν 
φέρει κανένα σχετικό κίνδυνο. Όπως είναι λογικό, τα προσωπικά συμφέροντα των 
δύο εμπλεκομένων μερών δεν συμπίπτουν πάντοτε43, με τα διοικητικά στελέχη 
(αντιπρόσωποι) να διαθέτουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των κεφαλαίων των 
ιδιοκτητών, γεγονός που αποτελεί τη βάση του «προβλήματος αντιπροσώπευσης».  

                                                 
38 Shleifer A., ενθ’ αν., σελ. 738. 
39 Shleifer A., ενθ’ αν., σελ. 740. 
40 Βλέπε ενδεικτικά Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 740 - 741, Krafft, J., ενθ’ αν., σελ. 127, Wu, X., 
“Corporate governance and corruption: A cross – country analysis”, Governance: An International 
Journal of Policy, Administration and Institutions, vol. 18, no. 2, 2005, p.155.  
41 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 741, Learmount S., ενθ’ αν., σελ. 9. 
42 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 741. 
43 Βλέπε ενδεικτικά La Porta, F., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer and R. Vishny, “Agency problems 
and dividend policies around the world”, The Journal of Finance, vol. LV, no. 1, 2000, p.3, Heath, J. 
and W. Norman, “Stakeholder theory, corporate governance and public management: What can the 
history of state-run enterprises teach us in the post-Enron era?”, Journal of Business Ethics, vol. 53, 
2004, p. 248.  
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Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιας 
εκμετάλλευσης. Οι Shleifer Α. και R. Vishny44 δίνουν μια αρκετά καλή σύνοψη 
αυτών των παραδειγμάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρουν τις περιπτώσεις της διαφυγής 
των αντιπροσώπων (στελεχών) με τα χρήματα της επιχείρησης, της ενδοτιμολόγησης 
(transfer pricing), της πώλησης των εταιρικών παγίων περιουσιακών στοιχείων σε 
φιλικά προσκείμενες επιχειρήσεις σε τιμές μικρότερες των αγοραίων, της αλόγιστης 
χρήσης των εταιρικών προνομίων (π.χ. αεροπλάνων), της υποστήριξης μη-
αποδοτικών επενδύσεων και της προσωπικής οχύρωσης των στελεχών, μέσω της 
παραμονής στη θέση τους ακόμη κι όταν δεν είναι πλέον κατάλληλοι για αυτήν τη 
δουλειά. Στην ασυμφωνία των συμφερόντων ιδιοκτητών – αντιπροσώπων, ο Xun 
Wu45 έρχεται να προσθέσει και τη διαφοροποίηση των κινήτρων, του χρονικού 
ορίζοντα και της στάσης τους έναντι του κινδύνου, παράγοντες που παίζουν 
σημαντικό ρόλο κατά την αξιολόγηση των επενδύσεων. Ανάλογες αναφορές γίνονται 
κι από τους La Porta et al.46, Heath J. και W. Norman47, Laing D. και C. Weir48 κ.α.., 
ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση των Morck R. και B. Yeung49 σχετικά με 
την ύπαρξη προβλημάτων αντιπροσώπευσης και στις οικογενειακές επιχειρήσεις, στις 
οποίες οι αντιπρόσωποι (στελέχη) φαίνονται να εργάζονται προς όφελος της 
κυρίαρχης οικογένειας αλλά όχι προς όφελος των υπολοίπων ενδιαφερομένων μερών. 

Ένας παράγοντας που σαφώς ευνοεί την κερδοσκοπική συμπεριφορά των 
αντιπροσώπων είναι η ασυμμετρία στην πληροφόρηση που διαθέτουν οι ίδιοι και οι 
ιδιοκτήτες50. Είναι λογικό τα διοικητικά στελέχη, διαθέτοντας αποκλειστική 
πρόσβαση σε εσωτερική πληροφόρηση, να θέλουν να χρησιμοποιούν αυτά τα 
δεδομένα για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους συμφερόντων, τα οποία, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά των ιδιοκτητών – μετόχων 
της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση επιβαρύνεται με ένα 
επιπρόσθετο κόστος, το οποίο στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστό ως «κόστος 
αντιπροσώπευσης». Σε μια προσπάθεια, λοιπόν, να αντιμετωπιστεί αυτή η 
δυνατότητα των αντιπροσώπων, οι ιδιοκτήτες υιοθετούν μια σειρά από ελεγκτικά 
μέτρα, γνωστά ως «μηχανισμοί διακυβέρνησης51», τα οποία σκοπό έχουν να 

                                                 
44 Βλέπε Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 742 - 743. 
45 Βλέπε Wu, X., ενθ’ αν., σελ. 155. 
46 Βλέπε La Porta, F., ενθ’ αν., σελ. 3. 
47 Βλέπε Heath, J., ενθ’ αν., σελ. 248.  
48 Βλέπε Laing, D. and C. Weir, “Governance structures, size and corporate performance in UK firms”, 
Management Decision, vol. 37, no. 5, 1999, p. 457. 
49 Βλέπε Morck, R. and B. Yeung, “Agency problems in large family business groups”, 
Entrepreneurship Theory and Practice, Summer 2003, p. 367. 
50 Heath, J., ενθ’ αν., σελ. 252. 
51 Οι «μηχανισμοί διακυβέρνησης» αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι στη μελέτη της εταιρικής 
διακυβέρνησης και γι’ αυτό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σ’ αυτούς σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας 
εργασίας. 
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εξισώσουν τα συμφέροντα των αντιπροσώπων με αυτά των ιδιοκτητών52 κι άρα να 
μειώσουν το κόστος αντιπροσώπευσης για την επιχείρηση.  

Από τα όσα έχουν αναφερθεί στις παραπάνω παραγράφους γίνεται σαφές ότι η 
Θεωρία Αντιπροσώπευσης, κι ιδιαίτερα το πρόβλημα αντιπροσώπευσης που 
προκύπτει από το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας από τον έλεγχο, προσφέρει μια πολύ 
καλή επεξηγηματική βάση για το ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης (ο οποίος 
ουσιαστικά εντοπίζεται στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος). Ωστόσο, από τη 
διεθνή βιβλιογραφία δεν λείπουν κι εκείνοι οι συγγραφείς που αντιτίθενται στην 
προσέγγιση της εταιρικής διακυβέρνησης μέσω της Θεωρίας Αντιπροσώπευσης. Οι 
λόγοι που προτείνουν για την υποστήριξη της θέσης τους αφορούν κυρίως στο 
γεγονός ότι η συγκεκριμένη θεωρία εξετάζει την επιχείρηση από μια περιορισμένη 
σκοπιά53, αγνοώντας ουσιαστικά τις πραγματικές συνθήκες που διέπουν σήμερα τη 
λειτουργία των περισσοτέρων επιχειρήσεων. Ωστόσο, παρά τις επικρίσεις που έχει 
δεχτεί κατά καιρούς η θεωρία της Αντιπροσώπευσης, το γεγονός παραμένει ότι 
αποτελεί την πλέον διαδεδομένη προσέγγιση της εταιρικής διακυβέρνησης, που έχει 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη 
διακυβέρνηση σήμερα.   
 

• Θεωρία των Συμμετόχων (Stakeholder Theory) 
 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνήθως αποδίδεται στον Freeman (1984)54, ο 
οποίος διαπίστωσε πρώτος την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός νέου τρόπου σκέψης 
σχετικά με την οργάνωση των επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, ο όρος «Θεωρία 
των Συμμετόχων» δεν αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη θεωρία, όπως αυτές που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω, αλλά στο σύνολο της βιβλιογραφίας που ασχολείται με 
τη σημασία του ρόλου των συμμετόχων55. Ενδεικτικά, οι Heath J. και W. Norman56 
αναφέρονται σε εννιά διαφορετικές, αν και αλληλοσχετιζόμενες, θεωρίες 
συμμετόχων: στην οντολογική, στην επεξηγηματική, στη στρατηγική, στη θεωρία του 
εμπορικού σήματος και της εταιρικής κουλτούρας, στη δεοντολογική, στη διοικητική, 

                                                 
52 Βλέπε ενδειτκικά Weir, C., D. Laing and P. McKnight, “Internal and external governance 
mechanisms: Their impact on the performance of large UK public companies”, Journal of Business 
Finance & Accounting, vol. 29, no. 5 & 6, 2002, p. 582, Laing D., ενθ’ αν., σελ. 457, Shleifer A., ενθ’ 
αν., σελ. 744. 
53 Βλέπε σχετικά Learmount S., ενθ’ αν., σελ. 10, Hermalin B. and M. Weisbach, “The effects of board 
composition and direct incentives on firm performance”, Financial Management, Winter 1991, p. 102, 
Heath, J., ενθ’ αν., σελ. 252, Clarke T., “Research on corporate governance”, Reports, vol. 6, no. 1, 
1998, p. 57. 
54 Learmount S., ενθ’ αν., σελ. 12. 
55 Με τον όρο «συμμέτοχοι» καλούνται όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη λειτουργία μιας 
επιχείρησης, όπως οι μέτοχοι, τα στελέχη, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές, το κράτος, οι 
τράπεζες κ.α. 
56 Βλέπε Heath, J., ενθ’ αν., σελ. 249 – 250.   
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στη θεωρία της διακυβέρνησης, στη ρυθμιστική και στη θεωρία του εταιρικού 
δικαίου. Σήμερα, στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει μια σωστά δομημένη και 
συγκροτημένη θεωρία για το ρόλο των συμμετόχων κι αυτό γιατί αφενός ο ρόλος 
αυτός είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και αναφέρεται σε διάφορα πεδία (νομικό, 
οικονομικό, ηθικό κ.α.)57 κι αφετέρου, οι περισσότεροι συγγραφείς μέχρις στιγμής 
έχουν ασχοληθεί περισσότερο με τη δικαιολόγηση αυτής της προσέγγισης παρά με τη 
διαμόρφωση μιας θεωρίας που να περιγράφει τις σύγχρονες πρακτικές στην 
οργάνωση μιας επιχείρησης58. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η θεωρία αυτή λαμβάνει 
υπόψη την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και πρεσβεύει ότι τα διοικητικά 
στελέχη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τα συμφέροντα των συμμετόχων59. Ως 
προς αυτό, έρχεται σε αντίθεση με την άποψη του Friedman, ο οποίος παρουσίαζε τη 
μεγιστοποίηση των κερδών ως τη μοναδική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. 
Συνεπώς, η συγκεκριμένη προσέγγιση επεκτείνει την ευθύνη των στελεχών απέναντι 
σε περισσότερα πρόσωπα, εκτός των μετόχων, προσφέροντας τη βάση για την 
επίλυση προβλημάτων αντιπροσώπευσης μεταξύ πολλαπλών εμπλεκομένων μερών. 
 

• Θεωρία Διαχείρισης (Stewardship Theory) 
 

Η Θεωρία Διαχείρισης αναπτύχθηκε σχετικά πρόσφατα και, όπως η παραπάνω 
θεωρία των συμμετόχων, αντιτίθεται στη θεωρία αντιπροσώπευσης. Συγκεκριμένα, 
αντιμετωπίζει τα διοικητικά στελέχη ως διαχειριστές60 αντί για αντιπροσώπους, με 
αποτέλεσμα να μην υφίσταται το πρόβλημα αντιπροσώπευσης, δεδομένου ότι οι 
διαχειριστές αφενός διαθέτουν απεριόριστη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφόρηση 
κι αφετέρου δεν χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο. Βέβαια, τα 
εμπειρικά στοιχεία που υποστηρίζουν αυτήν τη θεωρία είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, 
γεγονός που μας αποτρέπει από το να την αποδεχτούμε απόλυτα. Καθώς, όμως, 
αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική της εδραιωμένης θεωρίας αντιπροσώπευσης, 
θεωρούμε ότι αξίζει να αναφερόμαστε σ’ αυτήν. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Clarke 
T.61, τόσο η συγκεκριμένη θεωρία όσο και η προηγούμενη κερδίζουν συνεχώς έδαφος 
ως εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις της εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
 
 
 
 
                                                 
57 Heath, J., ενθ’ αν., σελ. 250.    
58 Learmount S., ενθ’ αν., σελ. 12. 
59 Ingley, C.B., ενθ’ αν., σελ. 541. 
60 Learmount S., ενθ’ αν., σελ. 13 - 14. 
61 Βλέπε Clarke T., ενθ’ αν., σελ. 57. 
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1.5 Μηχανισμοί διακυβέρνησης 
 

Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε μια συνοπτική παρουσίαση των 
κυριότερων προσεγγίσεων της εταιρικής διακυβέρνησης που απαντώνται σήμερα στη 
διεθνή βιβλιογραφία. Από αυτές, εκείνη που σαφώς κατέχει τη μερίδα του λέοντος 
στο ενδιαφέρον των ερευνητών είναι η θεωρία της αντιπροσώπευσης, η οποία δεν 
αποτελεί απλώς την πιο αποδεκτή προσέγγιση αλλά έχει επηρεάσει καθοριστικά τον 
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα κάθε πτυχή της εταιρικής 
διακυβέρνησης. Συνεπώς, δεν είναι παράξενο που η συγκεκριμένη θεωρία, κι 
ιδιαίτερα το πρόβλημα αντιπροσώπευσης με το οποίο ασχολείται, αποτελεί το 
θεωρητικό υπόβαθρο για τη μελέτη των αποκαλούμενων «μηχανισμών 
διακυβέρνησης». Με τον όρο «μηχανισμοί διακυβέρνησης» αναφερόμαστε σε εκείνες 
τις πρακτικές που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να 
ευθυγραμμιστούν τα συμφέροντα των μετόχων – ιδιοκτητών με εκείνα των 
διευθυντικών στελεχών62, γεγονός που, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, προκύπτει από το 
διαχωρισμό της ιδιοκτησίας από τον έλεγχο κι ουσιαστικά συνιστά το πρόβλημα 
αντιπροσώπευσης. Η επιλογή του συγκεκριμένου όρου έγινε ύστερα από μελέτη της 
σχετικής βιβλιογραφίας, από την οποία διαπιστώσαμε ότι το σύνολο σχεδόν των 
συγγραφέων αναφέρεται σ’ αυτές τις πρακτικές χρησιμοποιώντας τον όρο 
«μηχανισμοί», ενώ λίγοι είναι αυτοί που επιλέγουν διαφορετικούς όρους όπως 
«χαρακτηριστικά διακυβέρνησης63» ή απλώς «πρακτικές διακυβέρνησης64». Όσον 
αφορά την κατηγοριοποίηση αυτών των μηχανισμών, αυτό που έχουμε να 
παρατηρήσουμε είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία 
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι μοναδικές σχετικές αναφορές65 που εντοπίσαμε 
διακρίνουν τους μηχανισμούς διακυβέρνησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς, με 
τους εσωτερικούς μηχανισμούς να αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τους 
εξωτερικούς σε παράγοντες της αγοράς. Καθώς, όμως, οι συγκεκριμένοι συγγραφείς 
δεν ασχολούνται με το σύνολο των μηχανισμών που απαντώνται στη βιβλιογραφία, 
κρίναμε σκόπιμο να μην βασιστούμε στη δική τους κατηγοριοποίηση αλλά να 
αναπτύξουμε ένα δικό μας σύστημα ταξινόμησης, το οποίο να περιλαμβάνει όλους 
                                                 
62 Weir, C., D. Laing and P. McKnight, “Internal and external governance mechanisms: Their impact 
on the performance of large UK public companies”, Journal of Business Finance & Accounting, vol. 
29, no. 5 & 6, 2002, p. 579. 
63 Βλέπε ενδεικτικά Ho, C., “Corporate governance and corporate competitiveness: An international 
analysis”, Corporate Governance, vol. 13, no. 2, 2005, p. 245. 
64 Βλέπε ενδεικτικά Laing, D. and C. Weir, “Governance structures, size and corporate performance in 
UK firms”, Management Decision, vol. 37, no. 5, 1999, p. 457. 
65 Βλέπε ενδεικτικά Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 579, Dahya, J., A. Lonie and D. Power, “Ownership 
structure, firm performance and top executive change: An analysis of UK firms”, Journal of Business 
Finance & Accounting, vol. 25, no. 9 & 10, 1998, pp 1089-1118. 
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τους μηχανισμούς διακυβέρνησης που έχουμε εντοπίσει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει 
ότι δεν αποδεχόμαστε τη διάκριση των μηχανισμών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς, 
μια διάκριση που σαφώς είναι λογική και γίνεται αποδεκτή από πολλούς συγγραφείς. 
Απλώς, για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας και προκειμένου να γίνει πιο 
κατανοητή η παρουσίαση των μηχανισμών διακυβέρνησης, επιλέξαμε να τους 
κατηγοριοποιήσουμε διαφορετικά.    

Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση των μηχανισμών, θα θέλαμε να κάνουμε μια 
μικρή παρένθεση σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιούμε στην παρούσα 
εργασία και κυρίως στο παρόν κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, με τον όρο «διευθυντικά 
στελέχη» αποδίδουμε τους αγγλικούς όρους “managers” ή “executive officers”, ενώ 
με τον όρο «διοικητικά στελέχη» αποδίδεται ο αντίστοιχος όρος “directors”. Τα 
διευθυντικά στελέχη ορίζονται από τους μετόχους – ιδιοκτήτες για να διευθύνουν την 
επιχείρηση (είναι οι αντιπρόσωποι – agents – σύμφωνα με τη θεωρία 
αντιπροσώπευσης), ενώ τα διοικητικά στελέχη εκλέγονται από τους μετόχους και 
απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ελέγχει τα διευθυντικά στελέχη. Ο 
διαχωρισμός σε διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, παρότι δυσδιάκριτος στην 
ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα, είναι ιδιαίτερα συνήθης στις χώρες εκείνες 
που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συμμόρφωση στις επιταγές της εταιρικής 
διακυβέρνησης. Δεδομένου, λοιπόν, ότι ο κύριος όγκος της σχετικής βιβλιογραφίας 
αναφέρεται σ’ αυτές ακριβώς τις χώρες, είναι επόμενο ότι και η ανάλυση των 
μηχανισμών διακυβέρνησης θα στηρίζεται σ’ αυτό το δίπτυχο.  

Κλείνοντας την παραπάνω παρένθεση μπορούμε να προχωρήσουμε στην 
παρουσίαση των μηχανισμών, τους οποίους έχουμε κατατάξει σε τέσσερις γενικές 
κατηγορίες. Συγκεκριμένα, οι κυριότεροι μηχανισμοί διακυβέρνησης, στους οποίους 
αναφέρονται οι περισσότεροι συγγραφείς, είναι οι εξής : 
 

1. Μηχανισμοί ελέγχου 
 
(α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors) 
(β) τα Ανεξάρτητα Διοικητικά Στελέχη (Non-executive Directors – NEDs) 
(γ) οι Επιτροπές Ελέγχου (Audit Committees) 
(δ) η Δυαδικότητα (Duality) 

 
2. Μηχανισμοί υποκίνησης 

 
(α) Μηχανισμοί υποκίνησης για διευθυντικά στελέχη (managers) 
(β) Μηχανισμοί υποκίνησης για διοικητικά στελέχη (directors) 
(γ) Μηχανισμοί υποκίνησης για κυρίαρχους μετόχους (controlling shareholders)    
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3. Μηχανισμοί συγκέντρωσης κεφαλαίου 
 
(α) η Αγορά Εταιρικού Ελέγχου (Market for corporate control) 
(β) η Συγκέντρωση Μετόχων  
(γ) η Συγκέντρωση Πιστωτών 

 
4. Μηχανισμοί Προστασίας 
 
(α) η Νομική Προστασία των επενδυτών 
(β) η Νομική Προστασία των πιστωτών 

 
Οι παράγραφοι που ακολουθούν αναφέρονται σε καθεμία από τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες και περιλαμβάνουν σχόλια για κάθε μηχανισμό 
ξεχωριστά.  

 
1.5.1  Μηχανισμοί ελέγχου 
 

Οι μηχανισμοί ελέγχου είναι από τις σημαντικότερες πρακτικές που 
χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος αντιπροσώπευσης. Μέσω αυτών εξασφαλίζεται η συνεχής 
παρακολούθηση και ο συστηματικός έλεγχος τόσο των διευθυντικών όσο και των 
διοικητικών στελεχών της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να περιορίζονται σε 
σημαντικό βαθμό οι ευκαιρίες εκμετάλλευσης των εταιρικών κεφαλαίων και 
καταπάτησης των συμφερόντων των μετόχων. Στη διεθνή βιβλιογραφία οι 
μηχανισμοί αυτοί συνήθως αναφέρονται ως «εσωτερικοί μηχανισμοί» (internal 
mechanisms) ακριβώς γιατί αφορούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο ρόλο του ως 
ελεγκτικό όργανο της ανώτερης διεύθυνσης. Όπως θα φανεί κι από την ανάλυση που 
ακολουθεί, παρόλο που παρουσιάζουμε τον κάθε μηχανισμό ξεχωριστά, στην 
πραγματικότητα δεν πρόκειται για ανεξάρτητους μηχανισμούς αλλά για τα κομμάτια 
ενός παζλ που όλα μαζί αλληλεπιδρούν κι αλληλοσυμπληρώνονται, συνθέτοντας την 
εικόνα ενός ιδεατού συστήματος ελέγχου, σύμφωνου με τις επιταγές της εταιρικής 
διακυβέρνησης.        
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• Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Όπως όλοι γνωρίζουν, το Διοικητικό Συμβούλιο, η ύπαρξη του οποίου 

κατοχυρώνεται νομοθετικά, είναι το κατεξοχήν όργανο λήψης αποφάσεων66 σχετικά 
με τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αναμφίβολα, η διάδοσή του διεθνώς και η 
παρουσία του σχεδόν σε κάθε μορφή επιχειρηματικής οντότητας δεν οφείλεται 
αποκλειστικά στο γεγονός ότι αποτελεί προϊόν νομοθετικής ρύθμισης αλλά στο ότι 
έχει πλέον αναδειχτεί σε ένα όργανο αντιμετώπισης του προβλήματος 
αντιπροσώπευσης που απασχολεί κάθε μεγάλη επιχείρηση. Συγκεκριμένα, ο ρόλος 
του Δ.Σ. ως μηχανισμός της εταιρικής διακυβέρνησης είναι διπλός67 : αφενός 
παρακολουθεί και ελέγχει τα διευθυντικά στελέχη κι αφετέρου αποφασίζει για την 
απομάκρυνσή τους όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Σε μια ιδεατή κατάσταση, τα 
διοικητικά στελέχη αξιολογούν το έργο της ανώτερης διεύθυνσης, συγκρίνοντάς το 
με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, και προχωρούν στην αντικατάστασή της όταν 
διαπιστώνουν ότι εμφανίζει χαμηλότερη αποδοτικότητα. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται η διατήρηση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης κι άρα τα 
συμφέροντα των μετόχων της. Όμως, στην πραγματικότητα η κατάσταση είναι 
διαφορετική, με τα διοικητικά στελέχη να μην αποφασίζουν την αντικατάσταση των 
διευθυντικών στελεχών όταν οι συνθήκες το απαιτούν, φοβούμενοι τα επιπρόσθετα 
κόστη αυτής της απόφασης τόσο για τους ίδιους όσο και για τα λοιπά ενδιαφερόμενα 
μέλη της επιχείρησης (εργαζόμενοι, πιστωτές κ.α.). Μάλιστα, σύμφωνα με 
ορισμένους συγγραφείς68, αυτή η συμπεριφορά των διοικητικών στελεχών 
δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για εχθρική εξαγορά της επιχείρησης από 
εξωτερικούς επενδυτές.  

 Η αποτελεσματικότητα του Δ.Σ. ως προς την άσκηση του πειθαρχικού του 
ρόλου είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ τη διεθνή βιβλιογραφία και τα 
συμπεράσματα των σχετικών ερευνών είναι πολλές φορές αντιφατικά. Ορισμένοι 
συγγραφείς69 υποστηρίζουν ότι τα διοικητικά στελέχη ασκούν ικανοποιητικό έλεγχο 
ή τουλάχιστον ότι οι δυνάμεις της αγοράς, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον για 
διατήρηση του καλού τους ονόματος, οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, 

                                                 
66 Ingley, C.B. and N.T. Van der Walt, “Corporate governance, institutional investors and conflicts of 
interest”, Corporate Governance, vol. 12, no. 4, 2004, p. 546. 
67 Morck, R., A. Shleifer and R. Vishny, “Alternative mechanisms for corporate control”, The 
American Economic Review, vol. 79, no. 4, 1989, pp 842-843. 
68 Βλέπε ενδεικτικά Morck, R., ενθ’ αν., σελ. 842-843, Hermalin, B. and M. Weisbach, “Boards of 
directors as an endogenously determined institution: A survey of the economic literature”, FRBNY 
Economic Policy Review, April 2003, pp 15 - 16.     
69 Βλέπε ενδεικτικά Fama, E. and M. Jensen, “Separation of ownership and control”, Journal of Law 
and Economics, vol. 26, 1983, pp 301 – 325. 
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άλλοι συγγραφείς70 εκφράζουν διαφορετική γνώμη, υποστηρίζοντας ότι τα διοικητικά 
στελέχη δεν έχουν αρκετή ανεξαρτησία από τα διευθυντικά στελέχη ώστε να ασκούν 
αποτελεσματικά το ρόλο τους ως εποπτικά όργανα. Σύμφωνα με μια ενδιαφέρουσα 
άποψη71, η ύπαρξη του Συμβουλίου από μόνη της δεν εξασφαλίζει τους μετόχους 
έναντι του προβλήματος αντιπροσώπευσης γιατί τα ίδια τα διοικητικά στελέχη είναι 
ουσιαστικά αντιπρόσωποι (agents), με συμφέροντα που διαφέρουν από αυτά των 
ιδιοκτητών. Στην περίπτωση μάλιστα που το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται 
αποκλειστικά από εσωτερικά στελέχη (inside directors), αυτή η σύγκρουση των 
συμφερόντων είναι εντονότερη, καθώς το μέλλον αυτών των στελεχών είναι 
συνδεδεμένο με το μέλλον της ανώτερης διεύθυνσης, γεγονός που δυσχεραίνει την 
αντικειμενικότητα της Διοίκησης απέναντι στους μετόχους. Πολλές προτάσεις έγιναν 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εξάρτησης του Συμβουλίου από την 
ανώτερη διεύθυνση. Οι προτάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξει η δομή του 
Συμβουλίου διαχρονικά72, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε περιπτώσεις μονών 
(single) ή διπλών (two – tier) Συμβουλίων, με ή χωρίς ανεξάρτητα στελέχη (non 
executive / outside directors). Καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις ενισχύει 
περισσότερο το ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου ως μηχανισμού ελέγχου των 
διευθυντικών στελεχών, συμβάλλοντας στην καλύτερη αντιμετώπιση του 
προβλήματος αντιπροσώπευσης. Παρακάτω αναφερόμαστε συνοπτικά σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις γιατί η κάθε μία ξεχωριστά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 
πλευράς της εταιρικής διακυβέρνησης.     
 

• Ανεξάρτητα Διοικητικά Στελέχη 
 

Με τον όρο «ανεξάρτητα διοικητικά στελέχη» αναφερόμαστε σε εκείνα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν προέρχονται από τους κόλπους της επιχείρησης 
αλλά συνδέονται μ’ αυτήν ως εξωτερικοί συνεργάτες. Ο αντίστοιχος όρος στην 
αγγλική αρθογραφία είναι non – executive directors (NEDs) ή και outside directors. 
Ο ρόλος των ανεξάρτητων στελεχών συνίσταται στον έλεγχο των αποφάσεων που 
λαμβάνουν τα εσωτερικά στελέχη ως προς τη συμβατότητά τους με τα συμφέροντα 

                                                 
70 Ingley, C.B., ενθ’ αν., σελ. 546, Hermalin, B. and M. Weisbach, “The effects of board composition 
and direct incentives on firm performance”, Financial Management, Winter 1991, pp 102 – 103, 
Hermalin, B. and M. Weisbach, “Boards of directors as an endogenously determined institution: A 
survey of the economic literature”, ενθ’ αν., σελ. 14 - 15.    
71 Hermalin, B. and M. Weisbach, “The effects of board composition and direct incentives on firm 
performance”, ενθ’ αν., σελ. 103.  
72 Βλέπε ενδεικτικά Shleifer, A. and R. Vishny, “A survey of corporate governance”, The Journal of 
Finance, vol. LII, no.2, 1997, p. 751, Hermalin, B. and M. Weisbach, “The effects of board 
composition and direct incentives on firm performance”, ενθ’ αν., σελ. 102-104, Hermalin, B. and M. 
Weisbach, “Boards of directors as an endogenously determined institution: A survey of the economic 
literature”, ενθ’ αν., σελ. 10-18, Charkham, J., “Corporate governance: Lessons from abroad”, 
European Business Journal, 1992, pp 12-13.  
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της επιχείρησης και των μετόχων. Συγκεκριμένα, τα ανεξάρτητα στελέχη, 
εξασκώντας το δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις73 και με γνώμονα τη διατήρηση 
ενός καλού ονόματος στην αγορά74, εξασφαλίζουν ότι δεν γίνεται εκμετάλλευση των 
εταιρικών κεφαλαίων, προσφέροντας μ’ αυτόν τον τρόπο στο κοινό τη σιγουριά της 
σωστής μεταχείρισής του75. Μ’ άλλα λόγια, τα στελέχη αυτά επιβλέπουν τα 
εσωτερικά διοικητικά στελέχη, τα οποία με τη σειρά τους ελέγχουν την ανώτερη 
διεύθυνση, ένας κύκλος που λειτουργεί στα πλαίσια των όσων πρεσβεύει η εταιρική 
διακυβέρνηση. Πολλές έρευνες έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα που υποστηρίζουν 
το ρόλο των ανεξάρτητων διοικητικών στελεχών ως εναλλακτικό μηχανισμό 
διακυβέρνησης, συμπληρωματικού του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Hermalin B. και 
Weisbach M.76 δίνουν μια αρκετά καλή σύνοψη αυτών των ερευνών και των 
αποτελεσμάτων τους ως προς τη σημασία των ανεξάρτητων στελεχών. Ταυτόχρονα, 
όμως, υπάρχουν ορισμένοι συγγραφείς που εκφέρουν διαφορετική άποψη. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τους Monks R.77 και Leblanc R.78 οι οποίοι αντιτίθενται στην ύπαρξη 
πραγματικής ανεξαρτησίας εντός του Διοικητικού Συμβουλίου γιατί αφενός η σχέση 
αυτών των στελεχών με την επιχείρηση είναι μακρόχρονη (κι άρα δεσμευτική) κι 
αφετέρου η ανεξαρτησία είναι μια κατάσταση του μυαλού που εύκολα μπορεί να 
επηρεαστεί από τη ψυχική διάθεση ή τις σχέσεις που αναπτύσσει το άτομο εντός της 
επιχείρησης. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά παραδείγματα ερευνών79 
που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παρουσία ανεξάρτητων στελεχών ενδέχεται να 
επηρεάζει αρνητικά την αποδοτικότητα της επιχείρησης, γεγονός που σαφώς 
αντιτίθεται στην ευρέως επικρατούσα άποψη. Παρόλα αυτά, οι συγκεκριμένες 
έρευνες δεν δύναται να μειώσουν τη σημασία του ρόλου των ανεξάρτητων στελεχών 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος αντιπροσώπευσης.       
 

• Επιτροπές Ελέγχου 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται συχνά αναφορά στην ύπαρξη «διπλού» 
Συμβουλίου (two-tier board)80 ή, εναλλακτικά, στην ύπαρξη υπο-επιτροπών (sub-

                                                 
73 Laing, D., ενθ’ αν., σελ. 458. 
74 Laing, D., ενθ’ αν., σελ. 458, Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 583. 
75 Monks, R., “Corporate governance – USA – Fall 2004 reform – The wrong way and the right way”, 
Corporate Governance, vol. 13, no. 2, 2005, pp 110-111. 
 
76 Hermalin, B. and M. Weisbach, “The effects of board composition and direct incentives on firm 
performance”, ενθ’ αν., σελ. 103-104.  
77 Monks, R., ενθ’ αν., σελ. 110-111. 
78 Leblanc, R., “What’s wrong with corporate governance: a note”, Corporate Governance, vol. 12, no. 
4, 2004, pp 439-440. 
79 Βλέπε σχετικά Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 583-584. 
80 Βλέπε ενδεικτικά Tricker, B., “Corporate governance – A subject whose time has come”, Corporate 
Ownership and Control, vol. 2, issue 2, 2005, pp 13-14, Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 12-13. 
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committees)81. Και οι δύο περιπτώσεις αφορούν ουσιαστικά στο ίδιο πράγμα: στην 
ύπαρξη εντός της επιχείρησης μίας ή περισσοτέρων επιτροπών που δρουν επικουρικά 
στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επιτροπές αυτές, περισσότερο γνωστές ως 
«επιτροπές ελέγχου» (audit committees), επιτελούν έναν σύνθετο ρόλο82: 
ενημερώνουν το Συμβούλιο σχετικά με την αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, το συμβουλεύουν αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της 
διαχείρισης κινδύνου και του εσωτερικού ελέγχου, επιβλέπουν τη διεξαγωγή του 
εξωτερικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, επιβεβαιώνουν την 
επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων του εσωτερικού ελέγχου και 
αξιολογούν τις πληροφορίες που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε πιο γενικές 
γραμμές, οι επιτροπές ελέγχου είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της λειτουργίας της 
επιχείρησης και κυρίως των οικονομικών της καταστάσεων, οι οποίες σαφώς 
επηρεάζονται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεπώς, έμμεσα οι 
επιτροπές αυτές ουσιαστικά ελέγχουν το Διοικητικό Συμβούλιο, επιβλέποντας τις 
κινήσεις του και γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή το βαθμό αποτελεσματικότητάς του, 
γεγονός που λειτουργεί ως κίνητρο83 για τα διοικητικά στελέχη ώστε να βελτιώσουν 
την απόδοσή τους και, συνακόλουθα, την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων 
στα μάτια των εξωτερικών επενδυτών. Στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, οι 
επιτροπές ελέγχου εξασφαλίζουν ότι τόσο τα διοικητικά όσο και τα διευθυντικά 
στελέχη εργάζονται προς το συμφέρον της επιχείρησης και των μετόχων της, γεγονός 
που αντικατοπτρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις και επιτυγχάνεται μέσω των 
διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν σαφείς 
αναφορές84 που συνδέουν τις επιτροπές ελέγχου με τη βελτίωση της αποδοτικότητας 
των επιχειρήσεων και την αύξηση της αξιοπιστίας της στα μάτια των επενδυτών, ενώ 
δεν λείπουν κι εκείνες οι έρευνες που αδυνατούν να επιβεβαιώσουν αυτήν τη 
σχέση85. Πάντως, η γενική αντίληψη είναι ότι οι επιτροπές ελέγχου συνιστούν έναν 
εναλλακτικό μηχανισμό διακυβέρνησης, ο οποίος, σε συνδυασμό με τους παραπάνω 
μηχανισμούς, συντελεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος 
αντιπροσώπευσης.  
 
 
 
 
                                                 
81 Βλέπε ενδεικτικά Laing, D., ενθ’ αν., σελ. 458-459. 
82 Chambers, A., “Audit committees: Practice, rules and enforcement in the UK and China”, Corporate 
Governance, vol. 13, no. 1, 2005, pp 92-100. 
 
83 Laing, D., ενθ’ αν., σελ. 458-459. 
84 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Ho C., ενθ’ αν., σελ. 246, ο οποίος αναφέρεται σε ορισμένες 
σχετικές έρευνες. 
85 Βλέπε ενδεικτικά Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 586. 
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• Δυαδικότητα 

 
Η δυαδικότητα (duality) υφίσταται όταν οι ρόλοι του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της επιχείρησης 
αποδίδονται σε ένα μόνο άτομο86. Η θέση του Προέδρου επιτρέπει την εποπτεία και 
τον έλεγχο των διοικητικών στελεχών καθώς και την εκλογή νέων μελών, ενώ ο 
Διευθύνων Σύμβουλος αναμιγνύεται στις καθημερινές υποθέσεις και λειτουργίες της 
επιχείρησης. Ο συγκερασμός αυτών των θέσεων, περίπτωση ιδιαίτερα συνήθης στις 
ελληνικές επιχειρήσεις, αποφέρει στο συγκεκριμένο άτομο απίστευτη δύναμη που του 
επιτρέπει να ενεργεί εις βάρος των μετόχων, επιδιώκοντας τα προσωπικά του 
συμφέροντα. Γι’ αυτό το λόγο, η Επιτροπή Cadbury87 πρότεινε στον Κώδικα των 
Άριστων Πρακτικών να υπάρχει διαχωρισμός αυτών των δύο θέσεων ή, τουλάχιστον, 
να υπάρχουν αρκετά ανεξάρτητα στελέχη στο Συμβούλιο ώστε να εξισορροπείται η 
κατάσταση88. Μ’ αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι δυνατότητες καταπάτησης των 
εταιρικών συμφερόντων και ενισχύεται ολόκληρο το σύστημα ελέγχου της 
επιχείρησης. Όσον αφορά τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών, αυτά δεν 
προσφέρουν μια ξεκάθαρη εικόνα, καθώς υπάρχουν έρευνες που εντοπίζουν θετική 
επίδραση της δυαδικότητας στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων κι άλλες που 
καταλήγουν στα ακριβώς αντίθετα συμπεράσματα89.    
 
1.5.2  Μηχανισμοί υποκίνησης 
 

Οι μηχανισμοί υποκίνησης, όπως και οι μηχανισμοί ελέγχου, αποσκοπούν στην 
ευθυγράμμιση των συμφερόντων των μετόχων με αυτά των στελεχών, δηλαδή στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος αντιπροσώπευσης. Η φιλοσοφία τους όμως είναι 
διαφορετική. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι – ιδιοκτήτες προσπαθούν να δελεάσουν τα 
στελέχη με διάφορα χρηματικά ή μη κίνητρα (incentives) ή, εναλλακτικά, μέσω 
ανταμοιβής (compensation) προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτοί θα εργαστούν 
προς το συμφέρον της εταιρίας και των μετόχων της κι όχι για προσωπικό τους 
όφελος. Μηχανισμοί υποκίνησης δεν υπάρχουν αποκλειστικά για τα διευθυντικά 

                                                 
86 Laing, D., ενθ’ αν., σελ. 458. 
87 Η Επιτροπή Cadbury συστήθηκε το 1992 στην Αγγλία και είχε διπλό σκοπό: να προσεγγίσει το θέμα 
της έλλειψης εμπιστοσύνης του κοινού σε ορισμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και να 
εντοπίσει τρόπους βελτίωσης των συνθηκών της εταιρικής διακυβέρνησης. Το αποτέλεσμα των 
εργασιών της ήταν ο Κώδικας των Άριστων Πρακτικών, όπου γινόταν λόγος για προτεινόμενους 
μηχανισμούς διακυβέρνησης.   
88 Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 585. 
89 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μ’ αυτές τις έρευνες βλέπε Laing, D., ενθ’ αν., σελ. 458 και 
Ηο, C., ενθ’ αν., σελ. 245-246. 
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στελέχη90 αλλά και για τα διοικητικά στελέχη91 και τους κυρίαρχους μετόχους92, ενώ 
η μορφή τους διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες και τους σκοπούς της κάθε 
επιχείρησης. 
 

• Μηχανισμοί υποκίνησης για διευθυντικά στελέχη 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ύπαρξη κινήτρων - ανταμοιβής βοηθά στην 
ευθυγράμμιση των συμφερόντων των ιδιοκτητών με αυτά των αντιπροσώπων τους, 
ιδιαίτερα μάλιστα όταν το οριακό όφελος που αποκομίζουν τα διευθυντικά στελέχη 
από αυτά τα κίνητρα αντισταθμίζει το οριακό όφελος που θα αποκόμιζαν μέσω της 
εκμετάλλευσης των εταιρικών κεφαλαίων93 για ίδιω λογαριασμό. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα παραδείγματα χρηματικών και μη κινήτρων που 
απευθύνονται σε διευθυντικά στελέχη, όπως η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο94, η 
κατοχή δικαιωμάτων (options) επί των μετοχών95, η απειλή απόλυσης σε περίπτωση 
χαμηλού εισοδήματος96 και η σύνδεση του μισθού με την αποδοτικότητα της 
επιχείρησης, σε συνδυασμό με την παροχή bonus97. Από τις παραπάνω μορφές 
κινήτρων, αυτή που συγκεντρώνει τις περισσότερες αναφορές είναι η συμμετοχή στο 
κεφάλαιο (stock ownership). Μάλιστα, σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή 
των διευθυντικών (αλλά και των διοικητικών) στελεχών στο κεφάλαιο των 
επιχειρήσεων έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες98. Μέσω της κατοχής 
μέρους του μετοχικού κεφαλαίου, τα στελέχη γίνονται τα ίδια μέτοχοι κι άρα 
ενδιαφέρονται για την αύξηση της αξίας της επιχείρησης, ακριβώς όπως και οι 
υπόλοιποι μέτοχοι. Συνεπώς, είναι λογικό ότι θα επιδιώκουν την εξυπηρέτηση των 
εταιρικών κι όχι των προσωπικών τους συμφερόντων, οδηγώντας σε περιορισμό του 
προβλήματος αντιπροσώπευσης. Η συμμετοχή των στελεχών στο κεφάλαιο, που στη 

                                                 
90 Hermalin, B., ενθ’ αν., σελ. 101, Hutchinson, M. and F. Gul, “Investment opportunity set, corporate 
governance practices and firm performance”, Journal of Corporate Finance, vol. 10, 2004, pp 599 – 
601, Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 744 – 745. 
91 Tricker, B., “Corporate governance – A subject whose time has come”, Corporate Ownership and 
Control, vol. 2, issue 2, 2005, pp. 15-16. 
92 La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer and R. Vishny, “Investor protection and corporate 
valuation”, The Journal of Finance, vol. LVII, no. 3, 2002, p. 1148. 
93 Shleifer, A., ενθ’αν., σελ. 744. 
94 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 744, Hutchinson, M., ενθ’ αν., σελ. 599-600, Hermalin, B. and M. 
Weisbach, “The effects of board composition and direct incentives on firm performance”, ενθ’ αν., 
σελ.104, Dahya, J., ενθ’ αν., σελ. 1091-1092, Holmstrom, B. and S. Kaplan, “Corporate governance 
and merger activity in the United States: Making sense of the 1980s and 1990s”, Journal of Economic 
perspectives, vol. 15, no. 2, 2001, p. 133.   
95 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 744, Hermalin, B. and M. Weisbach, “The effects of board composition 
and direct incentives on firm performance”, ενθ’ αν., σελ.104.   
96 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 744. 
97 Jensen, M. and K. Murphy, “Performance pay and top management incentives”, Journal of Political 
Economy, vol. 98, 1990, pp. 225 – 263, Hermalin, B. and M. Weisbach, “The effects of board 
composition and direct incentives on firm performance”, ενθ’ αν., σελ.104. 
98 Βλέπε Holmstrom, B., ενθ’ αν., σελ. 133. 
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βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά ως μια μορφή «οχύρωσης» (management 
entrenchment), έχει κι άλλα θετικά αποτελέσματα, όπως η μείωση της ασυμμετρίας 
στην πληροφόρηση εντός της επιχείρησης, ο περιορισμός του ηθικού κινδύνου και η 
ελάττωση των πιθανοτήτων επιλογής εσφαλμένων και μη αποδοτικών πολιτικών99. 
Ωστόσο, δεν παύει να έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους 
Morck, Shleifer και Vishny100, οι οποίοι κατέληξαν ότι η κατοχή κεφαλαίου από τα 
διευθυντικά στελέχη μειώνει τις πιθανότητες απόλυσής τους (ακόμη και σε 
περιπτώσεις μειωμένης απόδοσης), καθώς επίσης ότι αυτή η οχύρωση ενδέχεται να 
επηρεάζει αρνητικά τόσο της αξία της επιχείρησης όσο και το βαθμό 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ελέγχου.   

 Διαχρονικά, πολλοί συγγραφείς ασχολήθηκαν με το θέμα των κινήτρων και της 
ανταμοιβής των διευθυντικών στελεχών σε σχέση με διάφορους παράγοντες, όπως η 
αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι 
επενδυτικές ευκαιρίες κ.α.. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών είναι πολλές φορές 
αντιφατικά, αφενός υποστηρίζοντας τη συμβολή αυτών των μηχανισμών στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος αντιπροσώπευσης και, αφετέρου, επισημαίνοντας 
τους κινδύνους της «οχύρωσης» των διευθυντικών στελεχών ή/και του ενδεχομένου 
της υπέρμετρης αμοιβής τους101. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ορισμένοι συγγραφείς 
εκφράζουν τους προβληματισμούς τους ως προς την αποτελεσματικότητα των 
κινήτρων ως μηχανισμών διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, οι Shleifer και Vishny102 
δέχονται ότι τα στελέχη μπορούν να εκμεταλλευτούν για ίδιω λογαριασμό τα κίνητρα 
που τους προσφέρονται όταν τα διοικητικά στελέχη, με τα οποία γίνονται οι σχετικές 
διαπραγματεύσεις, δεν δείχνουν το ανάλογο ενδιαφέρον ή μέσω της δημιουργικής 
λογιστικής. Επιπλέον, οι Heath και Norman103 αποδεικνύουν ότι είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο να σχεδιαστούν σωστά κίνητρα για τα διευθυντικά στελέχη όταν υπάρχουν 
πολλοί ιδιοκτήτες (principals) και το αντικείμενο αυτών των στελεχών είναι μεγάλο 
και πολύπλοκο. Σήμερα, η αντίληψη που κυριαρχεί για τους μηχανισμούς υποκίνησης 
είναι ότι βοηθούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος αντιπροσώπευσης όταν 
συνδυάζονται και με άλλους μηχανισμούς, ιδιαίτερα δε με τους μηχανισμούς ελέγχου 
που παρουσιάστηκαν παραπάνω.     

 
 
 

                                                 
99 Dahya, J., ενθ’ αν., σελ. 1091-1092.  
100 Morck, R., ενθ’ αν., σελ. 842-852. 
101 Για αυτές τις έρευνες βλέπε ενδεικτικά Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 745, Hutchinson, M., ενθ’ αν., 
σελ. 599-601, Ηο, C., ενθ’ αν., σελ. 245-246, Monks, R., ενθ’ αν., σελ. 112-113.   
102 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 745. 
103 Heath, J. and W. Norman, “Stakeholder theory, corporate governance and public management: 
What can the history of state-run enterprises teach us in the post-Enron era?”, Journal of Business 
Ethics, vol. 53, 2004, p. 254. 
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• Μηχανισμοί υποκίνησης για διοικητικά στελέχη 

 
Οι μηχανισμοί υποκίνησης για τα διοικητικά στελέχη δεν διαφέρουν σημαντικά 

από τους αντίστοιχους μηχανισμούς για τα διευθυντικά στελέχη. Το ενδεχόμενο της 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, η σύνδεση του μισθού με την αποδοτικότητα, η 
παροχή bonuses κ.α. είναι διάφορα κίνητρα που ισχύουν και στις δύο περιπτώσεις104. 
Αυτό που αλλάζει είναι ο σκοπός για τον οποίο προσφέρονται αυτά τα κίνητρα. Έτσι, 
ενώ στην περίπτωση των διευθυντικών στελεχών τα κίνητρα αποσκοπούν στη 
δέσμευσή τους ως προς την επιδίωξη των εταιρικών συμφερόντων, στην περίπτωση 
των διοικητικών στελεχών, τα κίνητρα αποσκοπούν στην εξασφάλιση 
αποτελεσματικότερου ελέγχου επί του έργου της ανώτερης διεύθυνσης. Μ’ άλλα 
λόγια, οι ιδιοκτήτες προσφέρουν κίνητρα και ανταμοιβή στα διοικητικά στελέχη 
προκειμένου να ενισχύσουν το έργο τους, που δεν είναι άλλο από την εποπτεία των 
διευθυντικών στελεχών. Συνεπώς, οι μηχανισμοί υποκίνησης των διοικητικών 
στελεχών συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος αντιπροσώπευσης όχι 
άμεσα αλλά έμμεσα, μέσω της ενίσχυσης του ελέγχου.   
 

• Μηχανισμοί υποκίνησης για κυρίαρχους μετόχους 
 

Όσο γνωρίζουμε, στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλές αναφορές 
στους μηχανισμούς υποκίνησης των κυρίαρχων μετόχων. Μόνο οι La Porta et al.105 
σχολιάζουν τη δυνατότητα των κυρίαρχων μετόχων να εκμεταλλεύονται τους 
εξωτερικούς επενδυτές (outside investors) προς όφελος τους. Για την αντιμετώπιση 
αυτού του φαινόμενου, που αποτελεί μιαν άλλη μορφή του προβλήματος 
αντιπροσώπευσης, προτείνουν την παροχή στους κυρίαρχους μετόχους οικονομικών 
κινήτρων που να σχετίζονται με την κατοχή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου ή των 
ταμειακών ροών. Αυτά τα κίνητρα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εκμετάλλευση 
των υπολοίπων μετόχων είναι σχετικά ακριβή, ενδεχομένως να λειτουργήσουν ως 
αποζημίωση για τους κυρίαρχους μετόχους και να σταματήσουν την εκμετάλλευση.    
 
1.5.3  Μηχανισμοί συγκέντρωσης κεφαλαίου 
 

Οι μηχανισμοί αυτοί βοηθούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος 
αντιπροσώπευσης εξασφαλίζοντας τη συγκέντρωση του κεφαλαίου της επιχείρησης 
στα χέρια μιας μικρής ομάδας ατόμων, γεγονός που αυξάνει τη δύναμη της 

                                                 
104 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 744-745, Holmstrom, B., ενθ’ αν., σελ. 133.  
105 Βλέπε La Porta et al., “Investor protection and corporate valuation”, ενθ’ αν., σελ. 1148. 
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συγκεκριμένης ομάδας και την καθιστά ικανή να κρατήσει τις ισορροπίες μέσα στην 
επιχείρηση. Στη διεθνή βιβλιογραφία γίνεται λόγος για τρεις μορφές συγκέντρωσης 
του κεφαλαίου106 : μέσω εχθρικής ανάληψης του ελέγχου (hostile takeover), στα 
χέρια μετόχων (shareholders – institutional investors) και στα χέρια πιστωτών 
(creditors – debt financing).  
 

• Αγορά Εταιρικού Ελέγχου 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία107 γίνεται συχνά αναφορά στην «αγορά εταιρικού 
ελέγχου» (market for corporate control) ως εναλλακτικό μηχανισμό διακυβέρνησης. 
Ο όρος αυτός ουσιαστικά αφορά στις εξαγορές (takeovers), οι οποίες μπορεί να είναι 
είτε φιλικές (friendly) είτε εχθρικές (hostile). Η μεγάλη έξαρση στο χώρο των 
εξαγορών σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και κορυφώθηκε στα τέλη 
της επόμενης δεκαετίας, όταν το σύνολο σχεδόν των εξαγορών πραγματοποιούνταν 
με τη χρήση δανειακών κεφαλαίων (Leveraged Buyouts – LBOs)108. Για ορισμένους 
συγγραφείς109 οι εξαγορές αποτελούν το τελευταίο όπλο για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος αντιπροσώπευσης, όταν οι υπόλοιποι μηχανισμοί διακυβέρνησης έχουν 
αποτύχει με αποτέλεσμα η επιχείρηση να παρουσιάζει χαμηλή αποδοτικότητα κι άρα 
να γίνεται δελεαστική για τους εξωτερικούς επενδυτές. Αυτό που συνήθως συμβαίνει 
στην περίπτωση της εχθρικής εξαγοράς110 είναι μια ομάδα εξωτερικών στελεχών να 
υποβάλλει μια δελεαστική πρόταση στη διευθυντική ομάδα της υποψήφιας 
επιχείρησης, η οποία, αν γίνει αποδεκτή, αποφέρει στους πρώτους τον έλεγχο της 
επιχείρησης. Αυτό σηματοδοτεί μια σειρά αλλαγών στην εξαγοραζόμενη επιχείρηση, 
όπως αλλαγή της διοίκησης, απολύσεις προσωπικού κ.α., οι οποίες συνήθως 
συμβάλλουν στην τόνωση της επιχείρησης και στην αύξηση της αποδοτικότητάς της. 
Συνεπώς, οι εξαγορές λειτουργούν αποτελεσματικά ως μηχανισμός διακυβέρνησης 
καθώς εξασφαλίζουν άμεση συγκέντρωση του κεφαλαίου στα χέρια μια ομάδας 
στελεχών, τα οποία και προχωρούν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος αντιπροσώπευσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία 
υπάρχουν αρκετές αναφορές που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη111. Ωστόσο δεν 
παύουν να υπάρχουν κι ορισμένες επιφυλάξεις112 ως προς την εφαρμογή και την 

                                                 
106 Βλέπε ενδεικτικά Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 753 – 758, Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 583 – 589,  
107 Βλέπε ενδεικτικά Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 581-589, Novaes, W. and L. Zingales, “Capital structure 
choice when managers are in control: Entrenchment versus Efficiency”, NBER Working Paper Series, 
working paper no. 5384, 1995, pp. 1-30. 
108 Holmstrom, B., ενθ’ αν., σελ. 123-127. 
109 Βλέπε ενδεικτικά Morck, R., ενθ’ αν., σελ. 842-843, Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 588. 
110 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 756-757, Morck, R., ενθ’ αν., σελ. 843, Roe, M., “Political determinants 
of corporate governance”, Oxford University Press, 2003, p. 43-46.  
111 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 756.  
112 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 756-757. 
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αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού. Για παράδειγμα, το υψηλό κόστος των 
εξαγορών τις καθιστά συμφέρουσες μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου 
παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλή αποδοτικότητα. Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο της 
καταβολής ενός ιδιαίτερα υψηλού ποσού για μια εξαγορά προκειμένου να 
ικανοποιηθούν προσωπικά συμφέροντα των εξαγοραστών, γεγονός που συνιστά 
επιπρόσθετο κόστος αντιπροσώπευσης. Τέλος, οι εξαγορές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες 
ως μηχανισμός στις μεταβολές του πολιτικού περιβάλλοντος, καθώς τις αντιτίθενται 
διάφορες διοικητικές πολιτικές ομάδες (managerial lobbies). Αυτή η περίπτωση είναι 
ιδιαίτερα συνήθης στις Η.Π.Α., όπου οι ομάδες αυτές έχουν σημαντική δύναμη και ο 
αριθμός των εξαγορών είναι πολύ μεγάλος. Παρόλο τον σκεπτικισμό, οι εξαγορές και 
η αγορά εταιρικού ελέγχου γενικότερα θεωρούνται ένας άμεσος και αποτελεσματικός 
(πειθαρχικός) μηχανισμός διακυβέρνησης.       

 
• Συγκέντρωση Μετόχων 

 
Με τον όρο «συγκέντρωση μετόχων» αναφερόμαστε στην περίπτωση που το 

κεφάλαιο της επιχείρησης δεν είναι διασκορπισμένο σε διάσπαρτους επενδυτές – 
μετόχους αλλά κατέχεται από μικρές ομάδες επενδυτών. Οι επενδυτές αυτοί, που στη 
βιβλιογραφία συχνά αποκαλούνται θεσμικοί επενδυτές (institutional investors)113, δεν 
ταυτίζονται απαραίτητα με τους μετόχους πλειοψηφίας114. Συνήθως κατέχουν ένα 
μικρό ποσοστό του κεφαλαίου της τάξης του 10% με 20%. Συνεπώς πρόκειται για 
σημαντικούς μετόχους μειοψηφίας, οι οποίοι αφενός ενδιαφέρονται για τη 
μεγιστοποίηση του κέρδους τους κι αφετέρου διαθέτουν αρκετή δύναμη (δικαιώματα 
ελέγχου και επί των ταμειακών ροών) για να το επιτύχουν. Αναφορικά με τη συμβολή 
της συγκέντρωσης των μετόχων στην εταιρική διακυβέρνηση, στη βιβλιογραφία 
κυριαρχούν δύο απόψεις – προσεγγίσεις. Σύμφωνα με την προσέγγιση της θεωρίας 
αντιπροσώπευσης115, οι μεγάλοι επενδυτές εξασφαλίζουν την άσκηση 
αποτελεσματικότερου ελέγχου επί των διευθυντικών και διοικητικών στελεχών, 
καθώς ενδιαφέρονται να προστατεύσουν το κεφάλαιο και τα κέρδη τους. Αντίστοιχα, 
η προσέγγιση της θεωρίας των συμμετόχων116 θέλει τους μεγάλους επενδυτές να 
αναλαμβάνουν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα, και κυρίως το δικαίωμα ψήφου, 
προκειμένου να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του διαχωρισμού της 
ιδιοκτησίας από τον έλεγχο. Βέβαια, η ύπαρξη μεγάλων μετόχων (large shareholders) 
σε μια επιχείρηση δεν έχει μόνον θετικά αποτελέσματα. Στις αρνητικές της 

                                                 
113 Ingley, C.B., ενθ’ αν., σελ. 534 – 544. 
114 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 754 – 755. 
115 La Porta et al., “Corporate ownership around the world”, The Journal of Finance, vol. LIV, no. 2, 
1999, p. 474, Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 754-755, Ingley, C.B., ενθ’ αν., σελ. 534. 
116 Ingley, C.B., ενθ’ αν., σελ. 534. 
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επιπτώσεις117 συγκαταλέγεται το γεγονός ότι οι μέτοχοι αυτοί δεν είναι 
διαφοροποιημένοι κι άρα διατρέχουν υψηλό κίνδυνο. Επίσης, είναι πιθανό τα 
συμφέροντα αυτών των μετόχων να μην συμβαδίζουν με τα συμφέροντα των 
υπολοίπων μετόχων ή/και των στελεχών και των εργαζομένων. Δεδομένης λοιπόν της 
δύναμης των μεγάλων μετόχων να επιβάλλουν τις απόψεις τους, γίνεται εύκολα 
αντιληπτό πόσο εύκολα μπορούν αυτοί να καταπατήσουν τα συμφέροντα των 
υπολοίπων για δικό τους όφελος. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες118 έχουν δείξει 
ότι οι μεγάλοι μέτοχοι - επενδυτές διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην εταιρική 
διακυβέρνηση, ενισχύοντας την άσκηση του ελέγχου επί των στελεχών.  
 

• Συγκέντρωση Πιστωτών 
 

Η συγκέντρωση πιστωτών αναφέρεται στην περίπτωση που η επιχείρηση 
διαθέτει μεγάλους πιστωτές, όπως τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε 
πολλές περιπτώσεις αυτοί οι πιστωτές συνιστούν μια άλλη μορφή επενδυτών για την 
επιχείρηση, καθώς έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σ’ αυτήν και επιθυμούν να 
διασφαλίσουν τις αποδόσεις τους. Μάλιστα, συχνά διαθέτουν τα απαραίτητα 
δικαιώματα119 που τους επιτρέπουν να αναμιγνύονται στις αποφάσεις της 
επιχείρησης, ακριβώς όπως και οι υπόλοιποι μέτοχοι – επενδυτές. Συνεπώς, η 
συμβολή τους στην εταιρική διακυβέρνηση έγκειται ακριβώς στο ότι έχουν συμφέρον 
να ζητούν αποτελεσματικότερο έλεγχο και να πιέζουν τις καταστάσεις έως ότου αυτό 
επιτευχθεί. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τη βιβλιογραφία και συνδέεται 
εννοιολογικά με τη συγκέντρωση πιστωτών είναι η χρηματοδότηση χρέους (debt 
financing)120. Σύμφωνα μ’ αυτήν την άποψη, η ύπαρξη μεγάλου χρέους στην 
επιχείρηση (κι άρα η ύπαρξη μεγάλων πιστωτών) οδηγεί σε μείωση των διαθέσιμων 
ταμειακών ροών, καθώς αυτές πηγαίνουν για την κάλυψη του χρέους. Συνεπώς, τα 
στελέχη διαθέτουν λιγότερα κεφάλαια προς εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζονται λιγότερα κρούσματα κακοδιαχείρισης. Από την παραπάνω ανάλυση 
γίνεται σαφές ότι η ύπαρξη μεγάλων πιστωτών, όπως και η ύπαρξη μεγάλων 
επενδυτών γενικότερα, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος 
αντιπροσώπευσης μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικότερου ελέγχου και του 
περιορισμού των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης των κεφαλαίων από τα στελέχη.   

 
 
 

                                                 
117 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 758-761, Ingley, C.B., ενθ’ αν., σελ. 534-544. 
118 Βλέπε ενδεικτικά Ho, C., ενθ’ αν., σελ. 247, Shelifer, A., ενθ’ αν., σελ. 754-755. 
119 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 757-758. 
120 Ηο, C., ενθ’ αν., σελ. 247, Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 587-588. 
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1.5.4 Μηχανισμοί προστασίας 
 

Αυτή η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει μηχανισμούς που έχουν να κάνουν 
με τη νομική προστασία τόσο των μετόχων – επενδυτών, όσο και των πιστωτών της 
επιχείρησης. Μ’ άλλα λόγια, οι μηχανισμοί προστασίας αφορούν στις διατάξεις που 
υιοθετούνται από το νομοθετικό πλαίσιο της κάθε χώρας και αφορούν στην 
προστασία των συμφερόντων αυτών των ομάδων, ιδιαίτερα δε των μετόχων 
μειοψηφίας, έναντι των εκμετάλλευσής τους από τους κυρίαρχους μετόχους ή/και τα 
διευθυντικά και διοικητικά στελέχη της επιχείρησης. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν 
υπάρχουν πολλές αναφορές121 της νομικής προστασίας των επενδυτών – πιστωτών ως 
μηχανισμό διακυβέρνησης. Όμως, οι La Porta et al.122 σε μια σειρά εργασιών τους 
επιμένουν στη σημασία της νομικής προστασίας αυτών των ομάδων και στη σύνδεση 
της με την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης. Μελετώντας αυτές τις εργασίες, 
κρίναμε λογικό να συμπεριλάβουμε την εν λόγω περίπτωση στην παρούσα ανάλυση 
των μηχανισμών διακυβέρνησης, κατατάσσοντάς την σε μια ξεχωριστή κατηγορία. 
 

• Νομική Προστασία επενδυτών 
 

Οι επενδυτές, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, διατρέχουν τον κίνδυνο να 
χάσουν τις αποδόσεις ή/και το επενδυθέν κεφάλαιό τους λόγω της εκμετάλλευσής 
τους από τα στελέχη και τους κυρίαρχους μετόχους. Μάλιστα, οι ίδιοι είναι 
περισσότερο ευαίσθητοι στο ενδεχόμενο εκμετάλλευσης σε σχέση με τους 
εργαζόμενους στην επιχείρηση ή τους πιστωτές της, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι 
χρήσιμοι στην επιχείρηση κι άρα λιγότερο πιθανοί να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. 
Σύμφωνα με την άποψη ορισμένων συγγραφέων123, ο κύριος μηχανισμός για την 
προστασία αυτών των επενδυτών είναι το νομικό σύστημα, δηλαδή οι νόμοι και η 
εφαρμογή τους. Ουσιαστικά, μέσω της νομικής προστασίας, οι πρακτικές 
εκμετάλλευσης των εξωτερικών επενδυτών από τους κυρίαρχους μετόχους και τα 

                                                 
121 Ingley, C.B., ενθ’ αν., σελ. 537-538, Monks, R., “Creating value through corporate governance”, 
Corporate Governance, vol. 10, no. 3, 2002, pp 116-123.  
122 La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes and A. Shleifer, “Law and finance”, Journal of Political 
Economy, vol. 106, no. 6, 1998, pp 1113-1155, La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes and A. Shleifer, 
“Corporate ownership around the world”, The Journal of Finance, vol. LIV, no. 2, 1999, pp 471-517, 
La Porta, F., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer and R. Vishny, “Agency problems and dividend policies 
around the world”, The Journal of Finance, vol. LV, no. 1, 2000, pp 1-33, La Porta, R., F. Lopez-de-
Silanes, A. Shleifer and R. Vishny, “Investor protection and corporate governance”, Journal of 
Financial Economics, vol. 58, 2000, pp 3-27, La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer and R. 
Vishny, “Investor protection and corporate valuation”, The Journal of Finance, vol. LVII, no. 3, 2002, 
pp 1147-1170. 
123 Βλέπε υποσ. 61. 
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στελέχη καθίστανται λιγότερο αποτελεσματικές124. Μέσα σ’ αυτό το προστατευμένο 
πλαίσιο, οι εξωτερικοί επενδυτές μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους 
αναγνωρίζει ο Νόμος, όπως η αποδοχή μερισμάτων, η εκλογή διοικητικών στελεχών, 
η συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις, η σύγκλιση συνελεύσεων, η μήνυση κατά 
στελεχών κ.α., συμμετέχοντας ενεργά στη διοίκηση της επιχείρησης. Ωστόσο, η 
ύπαρξη νομικής προστασίας από μόνη της δεν μπορεί να διασφαλίσει τους επενδυτές 
σχετικά με τη διατήρηση του κεφαλαίου και των αποδόσεών τους. Έρευνες έχουν 
αποδείξει αφενός ότι οι νόμοι και ο βαθμός επιβολής τους διαφέρει από χώρα σε 
χώρα125 κι αφετέρου ότι οι νόμοι δεν είναι πάντοτε δεσμευτικοί, με αποτέλεσμα η 
προστασία που απολαμβάνουν οι επενδυτές της ίδιας χώρας να διαφέρει σημαντικά 
από επιχείρηση σε επιχείρηση126. Συνεπώς, η νομική προστασία είναι ένας 
μηχανισμός διακυβέρνησης που υφίσταται σε κάθε επιχείρηση, δεδομένου ότι 
προβλέπεται από τη νομοθεσία της κάθε χώρας, και συνδράμει μαζί με τους 
υπόλοιπους μηχανισμούς στην εναρμόνιση των συμφερόντων των στελεχών με αυτά 
των επενδυτών-ιδιοκτητών.      
 

• Νομική Προστασία Πιστωτών 
 

Όπως και στην περίπτωση των επενδυτών, οι πιστωτές μιας επιχείρησης 
διατρέχουν τον κίνδυνο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης από τους μετόχους και τα 
στελέχη της. Για την προστασία αυτής της ομάδας έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες 
διατάξεις που τους διασφαλίζουν έναντι αυτού του ενδεχομένου. Μάλιστα, η νομική 
προστασία των πιστωτών είναι αποτελεσματικότερη από την προστασία των 
επενδυτών γιατί τα δικαστήρια μπορούν πιο εύκολα να πιστοποιήσουν μια περίπτωση 
καταπάτησης των συμφερόντων των πιστωτών127, όπως π.χ. στην περίπτωση που η 
επιχείρηση αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από μια σύμβαση δανείου. 
Βέβαια, το γεγονός ότι οι νόμοι και ο βαθμός επιβολής τους διαφέρουν από χώρα σε 
χώρα, καθώς και μεταξύ των επιχειρήσεων της ίδιας χώρας, συντελεί στο να 
διαφοροποιείται και το μέγεθος της προστασίας που λαμβάνουν οι πιστωτές. Πάντως, 
όπως τονίστηκε και παραπάνω, η νομική προστασία δεν παύει να αποτελεί ένα 
σημαντικό μηχανισμό διακυβέρνησης, που βοηθά επικουρικά στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος αντιπροσώπευσης. 
 
 
 
                                                 
124 La Porta, R. et al., “Investor protection and corporate governance”, ενθ’ αν., σελ. 6. 
125 La Porta et al., “Law and finance”, ενθ’ αν., σελ. 1151-1152, Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 751-753. 
126 Klapper, L. and I. Love, “Corporate governance, investor protection and performance in emerging 
markets”, Journal of corporate finance, vol. 10, 2004, p. 704. 
127 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 752. 
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1.6 Μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης 
 

Μέχρι στιγμής έχουμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων που αφορούν 
στην εταιρική διακυβέρνηση. Έχουμε αναφερθεί στις αρχές της εταιρικής 
διακυβέρνησης, όπως αυτές καθορίστηκαν από τον ΟΟΣΑ, στις σημαντικότερες 
προσεγγίσεις που απαντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία και στους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης που συνήθως υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος αντιπροσώπευσης. Όμως, για να ολοκληρωθεί η εικόνα της 
εταιρικής διακυβέρνησης, θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα ακόμη θέμα, στα 
μοντέλα διακυβέρνησης. Τα μοντέλα διακυβέρνησης (ή εναλλακτικά συστήματα 
διακυβέρνησης) δεν είναι τίποτα άλλο από τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 
χώρα αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση. Μ’ άλλα λόγια, κάθε χώρα έχει το 
δικό της μοντέλο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τους ιδιαίτερους μηχανισμούς 
διακυβέρνησης που κυριαρχούν στη χώρα κι από τις σχέσεις που αναπτύσσονται 
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών των επιχειρήσεων, ιδωμένων υπό το πρίσμα της 
εταιρικής διακυβέρνησης. Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει εκτενής 
βιβλιογραφία. Η άποψη128 που κυριαρχεί σήμερα θέλει τα μοντέλα διακυβέρνησης να 
διακρίνονται σε εκείνα που προσανατολίζονται στην αγορά (market oriented or 
centered) και σε εκείνα που προσανατολίζονται στις σχέσεις των προσώπων 
(relationship oriented or centered). Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πρώτης 
κατηγορίας είναι το μοντέλο των Η.Π.Α., το οποίο μαζί με το μοντέλο της Αγγλίας 
απαρτίζουν το λεγόμενο «Αγγλο-σαξωνικό Σύστημα129». Στη δεύτερη κατηγορία 
εμπίπτουν τα μοντέλα διαφόρων χωρών, με αυτά της Γερμανίας και της Ιαπωνίας να 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

Σε γενικές γραμμές, τα μοντέλα των Η.Π.Α., της Αγγλίας, της Γερμανίας και 
της Ιαπωνίας θεωρούνται τα καλύτερα από άποψη λειτουργικότητας και 
αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να καταλήξει κάποιος στο ποιο από 
αυτά τα μοντέλα είναι το ιδανικότερο. Διάφοροι παράγοντες, όπως οι πολιτικές 
εξελίξεις, το κοινωνικό περιβάλλον και οι οικονομικές συνθήκες, έχουν επηρεάσει 
διαφορετικά την πορεία εξέλιξης του κάθε μοντέλου διακυβέρνησης130. Συνεπώς, ένα 
μοντέλο που λειτουργεί καλά σε μία χώρα ενδεχομένως να μην έχει τα ίδια 
αποτελέσματα εάν εφαρμοστεί σε άλλη χώρα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούμε 

                                                 
128 Kaplan, S., “Corporate governance and incentives in German companies: Evidence from top 
executive turnover and firm performance”, European Financial Management, vol. 1, no. 1, 1995, pp 
23-25, La Porta et al., “Investor protection and corporate governance”, ενθ’ αν., σελ. 17-19. 
129 Shleifer, A. and R. Vishny, “A survey of corporate governance”, The Journal of Finance, vol. LII, 
no. 2, 1997, pp 737-738. 
130 Βλέπε σχετικά Charkham, J., “Corporate governance: Lessons from abroad”, European Business 
Journal, 1992, pp 8-9, Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 771. 
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να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα ως προς το ποιο μοντέλο είναι το 
καλύτερο όλων. Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου αναφερόμαστε ξεχωριστά σε 
ορισμένα από τα σημαντικότερα μοντέλα διακυβέρνησης, τα οποία συγκεντρώνουν 
τις περισσότερες αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, θα 
παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά αυτών των μοντέλων, σε σχέση με την εταιρική 
διακυβέρνηση, χωρίς να εκφράζουμε προσωπική άποψη ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους. Το θέμα αυτό, που αποτελεί ένα ενδιαφέρον αντικείμενο 
για συστηματική μελέτη, θεωρούμε ότι δεν εμπίπτει στους σκοπούς της παρούσας 
εργασίας και για αυτό δεν θα μας απασχολήσει προς το παρόν.    
 
1.6.1 Μοντέλο των Η.Π.Α. 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, το μοντέλο των Η.Π.Α. ανήκει σε εκείνα 
τα μοντέλα που προσανατολίζονται στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος των 
διευθυντικών στελεχών131, που προβλέπεται στα πλαίσια της εταιρικής 
διακυβέρνησης, πραγματοποιείται αφενός από Διοικητικά Συμβούλια με αρκετά 
ανεξάρτητα στελέχη στη σύνθεσή τους κι αφετέρου από την εξωτερική αγορά 
εταιρικού ελέγχου, δηλαδή μέσω της απειλής των εξαγορών. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις Η.Π.Α., που αποτελεί το βασικό στοιχείο ολόκληρου του συστήματος 
ελέγχου σε μια επιχείρηση, απαρτίζεται κατά το πλείστον από εξωτερικά ανεξάρτητα 
στελέχη132. Ο ρόλος αυτών των στελεχών είναι καθαρά εποπτικός, καθώς καλούνται 
να στελεχώσουν τις επιτροπές ελέγχου που ορίζονται από την κεφαλαιαγορά. Μέσω 
αυτών των επιτροπών διασφαλίζεται ο έλεγχος των «επιτελικών» εσωτερικών 
στελεχών (executive directors), οι οποίοι με τη σειρά τους επιφορτίζονται με τον 
έλεγχο των διευθυντικών στελεχών. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτής της χώρας 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στο ενδεχόμενο της εξαγοράς, καθώς υπάρχουν ειδικές 
διατάξεις133 που ευνοούν αυτή τη μορφή συγκέντρωσης του κεφαλαίου. Ορισμένοι 
συγγραφείς μάλιστα τίθενται υπέρ των εξαγορών, ως μέσο εκφοβισμού της 
διεύθυνσης, ενώ άλλοι θεωρούν ότι αποτελεί ένα φτωχό κίνητρο που δεν φέρνει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Σε αντίθεση με το Διοικητικό Συμβούλιο, που ο ρόλος του 
στο οικοδόμημα της εταιρικής διακυβέρνησης είναι αρκετά ξεκάθαρος, τα 
αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τη δυαδικότητα είναι αντιφατικά134. 
Αναφορικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας έχουμε να παρατηρήσουμε ότι στις Η.Π.Α. 

                                                 
131 Kaplan, S., ενθ’ αν., σελ. 23-25. 
132 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 11, Weir, C., D. Laing and P. McKnight, “Internal and external 
governance mechanisms: Their impact on the performance of large UK public companies”, Journal of 
Business Finance & Accounting, vol. 29, no. 5 & 6, 2002, p.583. 
133 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 769-770. 
134 Βλέπε σχετικά Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 8-9. 
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κυριαρχεί η διάσπαρτη κατοχή κεφαλαίου (diffuse ownership)135, με το κεφάλαιο να 
συγκεντρώνεται στα χέρια θεσμικών κυρίως επενδυτών (π.χ. ασφαλιστικών ταμείων 
και οργανισμών). Αυτό που σίγουρα δεν απαντάται στις Η.Π.Α. είναι η κατοχή 
εταιρικού κεφαλαίου από τράπεζες, δεδομένου ότι υπάρχουν ειδικές διατάξεις136 που 
το απαγορεύουν. Σε γενικές γραμμές, οι τράπεζες δεν αναπτύσσουν στενές και 
μακροχρόνιες σχέσεις με τις επιχειρήσεις και συνήθως δεν έχουν καμία σχέση με τη 
διοίκησή τους137. Ακόμη και στις περιπτώσεις των εξαγορών με τη χρήση δανειακών 
κεφαλαίων (LBOs), που υπήρξαν ιδιαίτερα δημοφιλείς στις Η.Π.Α., οι τράπεζες 
αναλάμβαναν το ρόλο του επιβλέποντα μετόχου μόνον προσωρινά, μέχρι να 
ορθοποδήσει η ίδια η επιχείρηση. Αρκετοί συγγραφείς138 αποδίδουν αυτή μικρή 
συμμετοχή των τραπεζών στη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων στο γεγονός ότι το 
νομοθετικό πλαίσιο της χώρας δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τους πιστωτές. Πιο 
συγκεκριμένα, η νομική προστασία των δικαιωμάτων των πιστωτών είναι μικρότερη 
στις Η.Π.Α. από ότι σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία και στην Ιαπωνία, κυρίως 
λόγω της ευνοϊκής μεταχείρισης των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις πτώχευσης. 
Αντίθετα, τα δικαιώματα όλων των μετόχων, κι ιδιαίτερα των μετόχων μειοψηφίας, 
απολαμβάνουν ισχυρή νομική προστασία139. Άλλα χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου μοντέλου που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι η αρκετά 
ανεπτυγμένη κεφαλαιαγορά140, σε συνδυασμό με διατάξεις που προωθούν την ενεργό 
συμμετοχή σ’ αυτήν, η ύπαρξη ατομικής ηγεσίας (individual leadership)141, με την 
ανώτερη διεύθυνση να ανατίθεται σε ένα άτομο (CEO), και η συνήθως υπέρογκη 
αμοιβή των διευθυντικών στελεχών142. Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό αποτελεί 
και έναν από τους προβληματισμούς ως προς την αποτελεσματικότητα του 
συγκεκριμένου μοντέλου. Άλλοι προβληματισμοί143 έχουν να κάνουν με το γεγονός 
ότι τα ανεξάρτητα διοικητικά στελέχη δεν έχουν ισχυρά προσωπικά συμφέροντα να 
τους συνδέουν με την επιχείρηση, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον 
οποίο εργάζονται. Επίσης το τρίπτυχο διεύθυνση – διοίκηση – μέτοχοι, στο οποίο 
στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα της εταιρικής διακυβέρνησης, είναι πολύ εύκολο 
να σπάσει, εάν για παράδειγμα οι μέτοχοι αποδειχθούν εγωιστές ή τα στελέχη 

                                                 
135 Roe, M., “Political determinants of corporate governance”, Oxford University Press, 2003, pp.104-
105.  
136 La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer and R. Vishny, “Investor protection and corporate 
governance”, Journal of Financial Economics, vol. 58, 2000, p. 18.  
137 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 15-16. 
138 Βλέπε ενδεικτικά Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 769-770, Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 15-16, La Porta 
et al., ενθ’ αν., σελ. 17-19. 
139 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 769-770. 
140 Cheffins, B., “History and the global corporate governance revolution: The UK perspective”, 
business History, vol. 43, no. 4, 2001, pp 88, Shelifer, A., ενθ’ αν., σελ. 770. 
141 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 9. 
142 Monks, R., “Creating value through corporate governance”, Corporate Governance, vol. 10, no. 3, 
2002, p. 121. 
143 Βλέπε σχετικά Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 12. 
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απρόθυμα να επιτελέσουν το έργο τους. Πάντως, το μοντέλο των Η.Π.Α. δεν παύει να 
αποτελεί ένα παράδειγμα αποτελεσματικής εφαρμογής των αρχών της εταιρικής 
διακυβέρνησης, με τα ενδιαφερόμενα μέρη να δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα, ιδιαίτερα μετά τα μεγάλα οικονομικά 
σκάνδαλα των τελευταίων ετών.       
 
1.6.2 Μοντέλο της Αγγλίας 
 

Η εταιρική διακυβέρνηση στην Αγγλία έχει επηρεαστεί σημαντικά από τα 
συμπεράσματα ειδικών επιτροπών, οι οποίες συστήθηκαν για να μελετήσουν το 
συγκεκριμένο θέμα και να καθορίσουν τις παραμέτρους του. Η πιο γνωστή από αυτές 
τις επιτροπές είναι η Επιτροπή Cadbury144, η οποία το 1992 κατέληξε στη σύνταξη 
ενός κώδικα για την εταιρική διακυβέρνηση, γνωστού ως «Κώδικα Άριστων 
Πρακτικών» (“Code of Best Practices”). Ο Κώδικας αυτός, όπως και οι 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, αναφέρεται στους μηχανισμούς διακυβέρνησης 
που θα έπρεπε να υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να τηρούνται οι 
αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι προτάσεις του Κώδικα, παρά το μη 
δεσμευτικό χαρακτήρα τους, έγιναν αποδεκτές από μεγάλη μερίδα του 
επιχειρηματικού κόσμου και διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό το μοντέλο 
διακυβέρνησης της Αγγλίας145. Τα χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου μοιάζουν 
αρκετά με αυτά του μοντέλου των Η.Π.Α.. Και σε αυτήν την περίπτωση, το 
Διοικητικό Συμβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει 
τόσο «εσωτερικά» όσο και «εξωτερικά» στελέχη146, με τα δεύτερα να αναλαμβάνουν 
τον έλεγχο των πρώτων. Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών 
στελεχών ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι αυτοί επιτελούν υπεύθυνα το έργο 
τους παρόλο που ο έλεγχος των εσωτερικών στελεχών είναι δυσκολότερος στην 
Αγγλία από ότι στις Η.Π.Α.147 και (τα εξωτερικά στελέχη) δεν διαθέτουν προσωπικά 
συμφέροντα που να σχετίζονται με την επιχείρηση148. Ένα σημείο στο οποίο 
διαφοροποιείται το μοντέλο της Αγγλίας από τα υπόλοιπα είναι ως προς τη μορφή 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, προτείνεται η σύσταση δύο 
ανεξάρτητων υπο-επιτροπών149 αντί του διπλού (two-tier) Συμβουλίου, οι οποίες θα 
                                                 
144 Βλέπε ενδεικτικά Chambers, A., “Audit committees: Practice, rules and enforcement in the UK and 
China”, Corporate Governance, vol. 13, no. 1, 2005, pp. 92-94, Laing, D. and C. Weir, “Governance 
structures, size and corporate performance in UK firms”, Management Decision, vol. 37, no. 5, 1999, 
pp 457-464, Weir, C., D. Laing and P. McKnight, “Internal and external governance mechanisms: 
Their impact on the performance of large UK public companies”, Journal of Business Finance & 
Accounting, vol. 29, no. 5 & 6, 2002, p. 583.  
145 Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 580. 
146 Laing, D., ενθ’ αν., σελ. 457-458.  
147 Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 583. 
148 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 12. 
149 Laing, D., ενθ’ αν., σελ. 459. 
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ασχολούνται ξεχωριστά με τα θέματα του ελέγχου (όπως οι επιτροπές ελέγχου) και 
της ανταμοιβής / αποζημίωσης των διοικητικών στελεχών αντίστοιχα. Όσον αφορά 
τη δυαδικότητα150, η οποία δεν υποστηρίζεται από την Επιτροπή Cadbury, έχει 
υιοθετηθεί από σημαντική μερίδα των αγγλικών επιχειρήσεων, παρόλο που τα 
αποτελέσματα των ερευνών δεν έχουν καταλήξει σε σαφές συμπέρασμα ως προς την 
αποτελεσματικότητά της. Επίσης, όπως και στις Η.Π.Α., η κατοχή του κεφαλαίου 
είναι διάσπαρτη (diffuse ownership), γεγονός που ευνοείται από την ύπαρξη αρκετά 
ανεπτυγμένης κεφαλαιαγοράς151. Μάλιστα, σημαντικό μέρος του κεφαλαίου 
κατέχεται από μεγάλες εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία, 
ενώ η δύναμη των θεσμικών επενδυτών είναι σημαντική και συνεχώς αυξάνεται152. 
Επιπλέον, οι τράπεζες153 δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διοίκηση των 
επιχειρήσεων, παρόλο που αφενός η συμμετοχή τους στο κεφάλαιο δεν απαγορεύεται 
νομοθετικά, όπως στην περίπτωση των Η.Π.Α., και αφετέρου τα δικαιώματα των 
πιστωτών απολαμβάνουν ισχυρή νομική προστασία. Από την παραπάνω ανάλυση 
γίνεται σαφές ότι το μοντέλο της Αγγλίας προσομοιάζει αρκετά στο αντίστοιχο 
μοντέλο των Η.Π.Α.. Γι’ αυτό άλλωστε στη διεθνή βιβλιογραφία τα δύο αυτά 
μοντέλα συχνά εξετάζονται μαζί και αναφέρονται ως το «Αγγλο-σαξωνικό Σύστημα».    
 
1.6.3 Μοντέλο της Γερμανίας 
 

Το μοντέλο της Γερμανίας αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα των 
συστημάτων που προσανατολίζονται στις σχέσεις (relationship oriented or centered). 
Σε αντίθεση λοιπόν με τις προηγούμενες χώρες, στη Γερμανία η διασφάλιση των 
αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης δεν επιτυγχάνεται μέσω των Διοικητικών 
Συμβουλίων ή/και των εξαγορών αλλά μέσω του ελέγχου που ασκούν οι τράπεζες 
(μεγάλοι πιστωτές) και οι μεγάλοι μέτοχοι154, με τους οποίους οι επιχειρήσεις 
διατηρούν σχεδόν μόνιμες σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός Νόμος 
προβλέπει την ύπαρξη «διπλού» Συμβουλίου (two-tier board)155: ενός διοικητικού και 
ενός εποπτικού. Το διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται από το εποπτικό για ορισμένο 
χρονικό διάστημα και περιλαμβάνει μόνο εσωτερικά στελέχη. Το εποπτικό 
Συμβούλιο απαρτίζεται κατά το ήμισυ από εκπροσώπους των εργαζομένων και από 
εκπροσώπους των μετόχων, ενώ η λειτουργία του είναι η ίδια με εκείνη των 
ανεξάρτητων εξωτερικών στελεχών στις Η.Π.Α.. Σε αντίθεση όμως με τις Η.Π.Α. 

                                                 
150 Weir, C., ενθ’ αν., σελ. 584-585, Laing, D., ενθ’ αν., σελ. 458. 
151 Βλέπε σχετικά Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 98-103, La Porta et al., ενθ’ αν., σελ. 17-19. 
152 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 13-16, Monks, R., ενθ’ αν., σελ. 121. 
153 Βλέπε σχετικά La Porta et al., ενθ’ αν., σελ. 18, Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 15-16.  
154 Kaplan, S., ενθ’ αν., σελ. 23-25, Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 769-770, La Porta et al., ενθ’ αν., σελ. 
17-19. 
155 Kaplan, S., ενθ’ αν., σελ. 26-28. 
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όπου τα ανεξάρτητα στελέχη αποτελούν ένα δυνατό μηχανισμό ελέγχου, το εποπτικό 
Συμβούλιο στη Γερμανία δεν διαθέτει (ούτε διέθετε ποτέ) σημαντική δύναμη156. Σε 
γενικές γραμμές, το γερμανικό Διοικητικό Συμβούλιο διαχρονικά αποτελεί έναν 
αδύναμο μηχανισμό ελέγχου γιατί δεν διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά157 που 
απαρτίζουν ένα καλό Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή μικρό μέγεθος, συχνές 
συνεδριάσεις, έντονη ροή πληροφοριών και έλλειψη συγκρουόμενων συμφερόντων.  
Παράλληλα, δεν υπάρχει σημαντική αγορά εξωτερικού ελέγχου158, ενώ η 
κεφαλαιαγορά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα ανεπτυγμένη159, γεγονός 
που ευθύνεται ως ένα βαθμό και για τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Συνεπώς, 
ελλείψει αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου, οι επιχειρήσεις στράφηκαν στη 
συγκέντρωση του κεφαλαίου (concentrated ownership) για να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα αντιπροσώπευσης. Έτσι, σήμερα, το κεφάλαιο των γερμανικών 
επιχειρήσεων κατέχεται τόσο από μεγάλους επενδυτές (συνήθως την κυρίαρχη 
οικογένεια) όσο κι από μεγάλους πιστωτές (τις τράπεζες)160. Μάλιστα, οι σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ της επιχείρησης και των ιδιοκτητών της είναι τόσο ισχυρές 
που συχνά κρατάνε για πολλά χρόνια, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την αλλαγή 
ιδιοκτησίας με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. μέσω εξαγορών. Η συγκεντρωμένη 
ιδιοκτησία, και κυρίως η κατοχή των μετοχών από τράπεζες, είναι εκείνο το σημείο 
που διαφοροποιεί το μοντέλο της Γερμανίας από τα υπόλοιπα, αποτελώντας το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Στοιχεία161 όπως η ισχυρή προστασία των πιστωτών 
(σε αντίθεση με τη νομική προστασία των μετόχων που δεν είναι τόσο ισχυρή), η 
έλλειψη ρυθμίσεων που να αποκλείουν τη συμμετοχή των τραπεζών στο μετοχικό 
κεφάλαιο και το ανεπτυγμένο τραπεζικό σύστημα, όλα συνδράμουν ώστε οι τράπεζες 
να διαδραματίζουν το ρόλο – κλειδί σε ολόκληρο το σύστημα διακυβέρνησης της 
χώρας, κάνοντας ορισμένους να μιλούν ακόμη και για τραπεζικό-κεντρικό σύστημα 
(bank-centered system)162. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι το 
σύστημα της Γερμανίας, όπως και της Ιαπωνίας, είναι καλύτερο από το αντίστοιχο 
των Η.Π.Α. γιατί η συγκεντρωμένη ιδιοκτησία επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και μείωση 
του κόστους αντιπροσώπευσης. Βέβαια, υπάρχει και η αντίθετη άποψη που 
υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη κατάσταση επιφέρει οχύρωση (entrenchment) των 
στελεχών, δεδομένου ότι δεν κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους στο βαθμό που 
κινδυνεύουν οι συνάδελφοί τους στις Η.Π.Α.163. Ανεξάρτητα πάντως από τις 

                                                 
156 Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 71-72, Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 12-13. 
157 Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 72-73. 
158 Kaplan, S., ενθ’ αν., σελ. 23-25, Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 77-78. 
159 La Porta et al., ενθ’ αν., σελ. 17-19, Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 76-77. 
160 Shelifer, A., ενθ’ αν., σελ. 769-770, Kaplan, S., ενθ’ αν., σελ. 26-28, Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 
15-16. 
161 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ., 15-16, La Porta et al., ενθ’ αν., σελ. 17-19. 
162 Βλέπε ενδεικτικά La Porta et al., ενθ’ αν., σελ. 17. 
163 Για περισσότερα επί των δύο απόψεων βλέπε Kaplan, S., ενθ’ αν., σελ. 24. 
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αντικρουόμενες απόψεις ως προς την αποτελεσματικότητα αυτού του μοντέλου, το 
γεγονός παραμένει ότι οι συνθήκες στη Γερμανία έχουν ευνοήσει την ανάπτυξη ενός 
μοντέλου διακυβέρνησης σαφώς διαφορετικού από αυτά που παρουσιάστηκαν στις 
προηγούμενες παραγράφους αλλά απόλυτα συμβατού με την ιδιοσυγκρασία και τον 
τρόπο λειτουργίας των γερμανικών επιχειρήσεων.      
 
1.6.4 Μοντέλο της Ιαπωνίας 
 

Ουσιαστικά, η εταιρική διακυβέρνηση άρχισε να αναπτύσσεται στην Ιαπωνία 
μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παράλληλα με πολλές σημαντικές 
αλλαγές που σημειώθηκαν σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 
ζωής της χώρας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ιαπωνικού μοντέλου 
διακυβέρνησης, που δεν απαντάται σε καμία άλλη χώρα, είναι η ύπαρξη ισόβιων 
εργασιακών σχέσεων164, δηλαδή ατόμων που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση για 
ολόκληρη τη ζωής τους. Αυτή η κατάσταση, που αρχικά ξεκίνησε ως μια προσπάθεια 
της διοίκησης να ανεβάσει το ηθικό των εργαζομένων μετά τις μαζικές απολύσεις που 
ακολούθησαν στο τέλος του πολέμου, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ηθικής δέσμευσης 
στις επιχειρήσεις της χώρας και λειτουργεί ως κίνητρο για τους ίδιους τους 
εργαζομένους. Η σχέση αυτής της κατάστασης με την εταιρική διακυβέρνηση 
έγκειται στο ότι αυτοί οι εργαζόμενοι καλούνται αργότερα να στελεχώσουν το 
Διοικητικό Συμβούλιο, δικαίωμα που τους παραχωρείται ως αναγνώριση της 
συμβολής τους στην πορεία της επιχείρησης, με αποτέλεσμα το Συμβούλιο να 
υποβιβάζεται σε καθαρά τελετουργικό όργανο χωρίς πραγματική δύναμη165. Με 
δεδομένη, λοιπόν, την ακαταλληλότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ως μηχανισμού 
ελέγχου, ο έλεγχος της ανώτερης διεύθυνσης συνήθως πραγματοποιείται από άλλους 
φορείς166, όπως οι τράπεζες, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι δανειστές, τα παλαιά 
στελέχη, οι προμηθευτές ή/και κάποιος μεγάλος μέτοχος. Όπως και στην περίπτωση 
της Γερμανίας, οι εξαγορές είναι ιδιαίτερα σπάνιες167 κι αυτό όχι λόγω της μη-
ανεπτυγμένης κεφαλαιαγοράς, δεδομένου ότι η Ιαπωνία διαθέτει πολύ ανεπτυγμένη 
κεφαλαιαγορά168, αλλά λόγω των στενών και μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των 
φορέων των επιχειρήσεων. Όσον αφορά το βαθμό συγκέντρωσης του κεφαλαίου, η 
Ιαπωνία βρίσκεται κάπου στη μέση169, μεταξύ της διάσπαρτης ιδιοκτησίας των 
Η.Π.Α. και της συγκεντρωμένης ιδιοκτησίας της Γερμανίας. Αφενός οι τράπεζες, που 
συχνά αναλαμβάνουν το ρόλο των μεγάλων μετόχων, έχουν το δικαίωμα να 

                                                 
164 Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 87-90. 
165 Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 90-91, Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 12-13. 
166 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 11-12. 
167 Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 92-93, Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 770, Charkham., J., ενθ’ αν., σελ. 10. 
168 La Porta et al., ενθ’ αν., σελ. 17-19. 
169 Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 90-93. 
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συμμετέχουν στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και ασχολούνται ενεργά με τη διοίκησή 
τους170 κι αφετέρου η κεφαλαιαγορά επιτρέπει τη συμμετοχή πολλών μικρών 
επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο171. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του βαθμού 
προστασίας των δικαιωμάτων των μετόχων και των πιστωτών172, με την Ιαπωνία να 
διαθέτει διατάξεις που σαφώς υποστηρίζουν και ενισχύουν αυτά τα δικαιώματα, όχι 
όμως στο βαθμό που απαντάται στη Γερμανία. Συνεπώς, το μοντέλο της Ιαπωνίας 
προσομοιάζει αρκετά στο γερμανικό μοντέλο, γι’ αυτό άλλωστε κατατάσσεται στα 
μοντέλα που προσανατολίζονται στις σχέσεις (relationship oriented). Παράλληλα, 
όμως, διαθέτει ορισμένες διαφορές που οφείλονται στις διαφορετικές συνθήκες κάτω 
από τις οποίες αναπτύχθηκε η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ιαπωνία, με 
αποτέλεσμα να αποτελεί τελικά κάτι το μοναδικό, ένα μοντέλο σαφώς πιο ήπιο από 
το αντίστοιχο γερμανικό.  
 
1.6.5 Μοντέλο της Γαλλίας 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν πολλές αναφορές για τη Γαλλία σχετικά 
με την εταιρική διακυβέρνηση, γεγονός που αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο θέμα 
δεν έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην εν λόγω χώρα, τουλάχιστον όχι ανάλογη 
με τις χώρες που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
διαθέτουμε, η Γαλλία παρουσιάζει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό173: δίνει τη 
δυνατότητα στους μετόχους να επιλέξουν οι ίδιοι τη μορφή του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εάν δηλαδή αυτό θα είναι μονό (single-tier) ή διπλό (two-tier). Η πρώτη 
περίπτωση αναφέρεται σε ένα ενοποιημένο Συμβούλιο, που συγκεντρώνει όλες τις 
αρμοδιότητες στα χέρια του, ενώ η δεύτερη σε δύο ξεχωριστά Συμβούλιο, ένα με 
διοικητικές αρμοδιότητες κι ένα με εποπτικές αρμοδιότητες. Αυτή η δυνατότητα 
επιλογής δεν προβλέπεται στο νομοθετικό πλαίσιο καμίας από τις υπόλοιπες χώρες 
που εξετάζουμε στην παρούσα εργασία. Πέρα όμως από αυτό το χαρακτηριστικό, που 
σαφώς είναι σημαντικό από την άποψη της εταιρικής διακυβέρνησης, η Γαλλία δεν 
έχει να επιδείξει κάποια σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου δεν παρουσιάζει κάποια ομοιογένεια174, καθώς άλλοτε 
απαρτίζεται από μεγάλους μετόχους κι άλλοτε όχι, οι εξαγορές είναι σπάνιες, με τα 
στελέχη να χάνουν τη θέση τους μόνο σε περίπτωση αποκρατικοποίησης ή 
κρατικοποίησης, και το κεφάλαιο175 συνήθως ανήκει σε ισχυρές οικογένειες και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Συνεπώς, η εικόνα που προβάλλεται προς τα έξω 

                                                 
170 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 15-16, La Porta et al., ενθ’ αν., σελ. 17-19. 
171 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 770. 
172 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 770. 
173 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 13. 
174 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 11. 
175 Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 68. 
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είναι μιας χώρας που δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της εταιρικής 
διακυβέρνησης για λόγους που ενδεχομένως να έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία 
των γαλλικών επιχειρήσεων176 ή/και την ιδιοσυγκρασία των ίδιων των Γάλλων177.   
 
1.6.6 Μοντέλο της Ιταλίας 
 

Η Ιταλία, όπως και η Γαλλία, δεν αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία της 
εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι μια χώρα με πολλές μικρές οικογενειακές 
επιχειρήσεις178 που καταφεύγουν σε εσωτερική κυρίως χρηματοδότηση, καθώς δεν 
υπάρχει ανεπτυγμένη κεφαλαιαγορά179. Χαρακτηριστικό αυτού του μοντέλου είναι η 
ασθενής νομοθεσία180, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις που να 
προστατεύουν τα δικαιώματα τόσο των επενδυτών – μετόχων όσο και των πιστωτών, 
γεγονός που ευθύνεται και για την έλλειψη ανεπτυγμένου τραπεζικού συστήματος. 
Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Charkham181, «… οι Ιταλοί μπορεί να μη διαθέτουν το 
στρατιωτικό όραμα των Ιαπώνων, την οργάνωση των Γερμανών ή τη δόξα των 
Γάλλων, όμως διαθέτουν ένα αμίμητο στυλ που τους καθιστά απίθανους 
ανταγωνιστές».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
176 Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 68. 
177 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 8-9. 
178 Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 770, Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 83, Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 9. 
179 La Porta et al., ενθ’ αν., σελ. 19, Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 83, Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 770. 
180 Roe, M., ενθ’ αν., σελ. 83, Shleifer, A., ενθ’ αν., σελ. 770, La Porta et al., ενθ’ αν., σελ. 19. 
181 Charkham, J., ενθ’ αν., σελ. 9. 
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1.7 Μελλοντικές προοπτικές της εταιρικής διακυβέρνησης 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην αρχή της παρούσας εργασίας, η έννοια της 
εταιρικής διακυβέρνησης είναι πολύ παλιά, ενώ η εξέλιξή της υπήρξε παράλληλη της 
εξέλιξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα, μάλιστα, κατά τη διάρκεια 
του 20ου αιώνα, η εταιρική διακυβέρνηση αναδείχθηκε σε ένα πολύ δημοφιλές θέμα, 
με πολλούς ερευνητές, ακαδημαϊκούς και μη, να αντιλαμβάνονται την τεράστια 
σημασία της για τη λειτουργία όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και των αγορών 
γενικότερα. Ως αποτέλεσμα αυτού του ενδιαφέροντος, η διεθνής βιβλιογραφία 
ενισχύθηκε με έναν τεράστιο όγκο σχετικών συγγραμμάτων και ερευνών, οι οποίες 
διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα 
την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης. Ωστόσο, παρά το μέγεθος της σχετικής 
βιβλιογραφίας, θα ήταν τουλάχιστον αφελές να ισχυριστεί κανείς ότι το συγκεκριμένο 
θέμα τυγχάνει πλήρους θεωρητικής και εμπειρικής κάλυψης. Πραγματικά 
παραδείγματα κακοδιαχείρισης και εκμετάλλευσης των συμφερόντων των 
επενδυτών182, όπως αυτά της Enron, της WorldCom, της Tyco και άλλων μεγάλων 
εταιριών που συγκλόνισαν τον επιχειρηματικό και επενδυτικό κόσμο τα πρόσφατα 
χρόνια, αποτελούν ακλόνητη απόδειξη ότι υπάρχουν ακόμη πολλά πεδία που χρίζουν 
περαιτέρω προσοχής και αποσαφήνισης. Η εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι μια 
έννοια στατική που αρκεί να οροθετηθεί μια φορά για να ισχύει πάντοτε. Αντίθετα, 
πρόκειται για μια έννοια δυναμική που αφενός αλληλεπιδρά με τις συνθήκες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος κι αφετέρου επηρεάζεται από το χαρακτήρα και τη 
συμπεριφορά των φορέων της επιχείρησης, ακριβώς όπως και οποιαδήποτε άλλη 
λειτουργία της επιχείρησης. Συνεπώς, κάθε νέα περίπτωση καταπάτησης των αρχών 
της διακυβέρνησης που γνωστοποιείται αποτελεί για την εταιρική διακυβέρνηση μια 
καινούργια πρόκληση, το έναυσμα για περαιτέρω εξέλιξη.  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι συγγραφείς που είτε 
επισημαίνουν ορισμένα κενά στο σημερινό περιεχόμενο της εταιρικής διακυβέρνησης 
είτε προτείνουν συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση κάποιων πτυχών της, 
επιδιώκοντας να συμβάλλουν θετικά στη διεύρυνση του αντικειμένου της εταιρικής 
διακυβέρνησης και στην καλύτερη εφαρμογή των αρχών της. Στη συνέχεια του 
παρόντος κεφαλαίου θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε ορισμένους από αυτούς τους 
συγγραφείς, οι απόψεις και προτάσεις των οποίων πιστεύουμε ότι προσδιορίζουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό τις προοπτικές που ανοίγονται για την εταιρική διακυβέρνηση 
στο άμεσο μέλλον. Στο σημείο αυτό δεν θα προχωρήσουμε σε διατύπωση 

                                                 
182 Heath, J. and W. Norman, “Stakeholder theory, corporate governance and public management: 
What can the history of state-run enterprises teach us in the post-Enron era?”, Journal of Business 
Ethics, vol. 53, 2004, pp 248-249. 
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προσωπικών μας απόψεων, καθώς πιστεύουμε ότι αυτό δεν εμπίπτει στο αντικείμενο 
της παρούσας εργασίας. 

Αρχικά αναφερόμαστε στους Shleifer A. και R. Vishny183, οι οποίοι 
εμφανίζονται σκεπτικοί ως προς την ύπαρξη ικανοποιητικών απαντήσεων σε 
ορισμένα ερωτήματα που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, 
απορούν με το γεγονός ότι στις Η.Π.Α., όπως και σε άλλες χώρες, δεν προσφέρονται 
συχνά υψηλά κίνητρα στα στελέχη προκειμένου αυτά να δεσμευτούν έναντι της 
επιχείρησης. Επίσης, ενδιαφέρονται για τη φύση της νομικής προστασίας των 
επενδυτών και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει το σύστημα διακυβέρνησης 
της κάθε χώρας. Παράλληλα, διερωτώνται για τη σημασία της συγκεντρωμένης 
ιδιοκτησίας, αναλογιζόμενοι τα κόστη και τα οφέλη που αυτή επιφέρει στις 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, ανησυχούν για το βαθμό χρηματοδότησης βάσει κεφαλαίου 
(equity financing) των επιχειρήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα για 
τους λόγους που ωθούν τους επενδυτές αυτών των χωρών στην αγορά μετοχών. 
Τέλος, ενδιαφέρονται για την πολιτική δυναμική της εταιρικής διακυβέρνησης, 
ιδιαίτερα δε για το ποιες δυνάμεις επηρεάζουν στην πραγματικότητα την 
αποδοτικότητα της διακυβέρνησης. Θέτοντας αυτά τα ερωτήματα, οι δύο συγγραφείς 
ουσιαστικά υποδεικνύουν συγκεκριμένους τομείς που χρίζουν περαιτέρω μελέτης και 
ανάλυσης στα πλαίσια της προσπάθειας ενίσχυσης της ισχύος της εταιρικής 
διακυβέρνησης. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτήν τη λογική, οι ερευνητές της εταιρικής 
διακυβέρνησης θα πρέπει μελλοντικά να ενδιαφερθούν για : α) τους λόγους που 
ευθύνονται για τη μη-συχνή χρήση των κινήτρων στα πλαίσια της προσπάθειας 
αντιμετώπισης του προβλήματος αντιπροσώπευσης, β) τις διαφορές στα νομοθετικά 
πλαίσια των διαφόρων χωρών και τον τρόπο με τον οποίο αυτά επηρεάζουν τα 
εκάστοτε συστήματα διακυβέρνησης, γ) τον πραγματικό ρόλο των μεγάλων 
επενδυτών στα πλαίσια της διακυβέρνησης και τους λόγους για τους οποίους αυτοί 
επικράτησαν στην ηπειρωτική Ευρώπη αλλά όχι και στις Η.Π.Α., δ) τους λόγους που 
ωθούν τους επενδυτών των περισσοτέρων αναπτυσσόμενων χωρών στο να επενδύουν 
στην κεφαλαιαγορά παρόλο που δεν υπάρχει ισχυρή προστασία της μειοψηφίας, και 
ε) τους παράγοντες που πραγματικά επηρεάζουν της αποδοτικότητα των συστημάτων 
διακυβέρνησης, εάν δηλαδή πρόκειται για μεγάλες ομάδες συμφερόντων (στελέχη, 
τράπεζες, θεσμικοί επενδυτές) ή για άλλες πολιτικοοικονομικές δυνάμεις. 
Αναμφίβολα, τα αποτελέσματα της μελέτης των παραπάνω περιπτώσεων θα 
μπορούσαν να συμβάλλουν θετικά στην εξέλιξη της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Μια ομάδα μελετητών που τίθεται σαφώς υπέρ της αναμόρφωσης της εταιρικής 
διακυβέρνησης, τουλάχιστον ως προς τη νομική προστασία, είναι αυτή των La Porta 

                                                 
183 Shleifer, A. and R. Vishny, “A survey of corporate governance”, The Journal of Finance, vol. LII, 
no. 2, 1997, pp 774-775.  
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et al.184. Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς εντοπίζουν τον αντικειμενικό στόχο της 
αναμόρφωσης στην προστασία των δικαιωμάτων των εξωτερικών επενδυτών, δηλαδή 
των μετόχων και των πιστωτών, και αναμένουν ότι αυτή η αναμόρφωση θα οδηγήσει, 
μεταξύ άλλων, σε επέκταση των αγορών, σε διευκόλυνση της εξωτερικής 
χρηματοδότησης των νέων επιχειρήσεων, σε απομάκρυνση από τη συγκεντρωμένη 
ιδιοκτησία και σε βελτίωση της κατανομής των επενδύσεων. Προκειμένου, λοιπόν, 
να επιτευχθεί ο στόχος της προστασίας των δικαιωμάτων των επενδυτών, που 
προβλέπεται σαφώς και στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, προτείνεται η 
σύγκλιση των χωρών τόσο σε νομικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Η σύγκλιση σε 
νομικό επίπεδο απαιτεί ραγδαίες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο πολλών χωρών, όχι 
μόνον στους ίδιους τους νόμους αλλά και στον τρόπο επιβολής τους. Πιο 
συγκεκριμένα, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η αναμόρφωση θα πρέπει να εστιάσει: 
α) στην ενίσχυση της σημασίας των νομικών κανόνων, β) στην εδραίωση της 
πεποίθησης ότι καλοί είναι εκείνοι οι νομικοί κανόνες που μπορούν να εφαρμοστούν 
σε μια χώρα, και γ) στο ενδεχόμενο οι αγορές να ρυθμίζονται από την κυβέρνηση 
όταν τα δικαστήρια αποδεικνύονται αναξιόπιστα στο ρόλο τους. Όσον αφορά στη 
λειτουργική σύγκλιση, οι συγγραφείς τονίζουν τη σημασία της ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις που το νομοθετικό πλαίσιο είναι ασθενές. Αυτή η μορφή σύγκλισης έχει 
να κάνει με την ανάπτυξη συγκεκριμένων εργαλείων, όπως π.χ. τα ιδιωτικά 
συμφωνητικά, που ενισχύουν τα δικαιώματα των επενδυτών σε βαθμό μεγαλύτερο 
από αυτόν που προβλέπεται βάσει νόμου. Συνεπώς, χωρίς να περιορίζει τη σημασία 
της νομικής σύγκλισης, η λειτουργική σύγκλιση έρχεται να υποστηρίξει ακόμη 
περισσότερο την αρχή της προστασίας των δικαιωμάτων των επενδυτών. Από την 
παραπάνω ανάλυση γίνεται σαφές ότι οι προτάσεις των La Porta et al. δίνουν το 
έναυσμα για περαιτέρω μελέτη της νομικής προστασίας των επενδυτών, ενώ 
παράλληλα υποστηρίζουν την ανάγκη για γενικότερη αναμόρφωση ολόκληρου του 
θεσμού της εταιρικής διακυβέρνησης.   

Στην πρόσφατη κυρίως βιβλιογραφία γίνονται συχνά αναφορές για την ανάγκη 
αναμόρφωσης της εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Tricker B.185 είναι ένας από τους 
συγγραφείς που υποστηρίζουν αυτήν την άποψη. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζει ότι 
σημερινή αντίληψη για την εταιρική διακυβέρνηση βασίζεται σε σημαντικό βαθμό 
στον τρόπο σκέψης του 19ου αιώνα, οπότε και πρωτοεμφανίστηκαν οι προσπάθειες 
καταγραφής αυτής της έννοιας, παρόλο που έκτοτε τα όρια της εταιρικής 
διακυβέρνησης έχουν πολλές φορές ξεπεραστεί ως αποτέλεσμα των νέων αναγκών. 
Οι προτάσεις του αναφορικά με την εξέλιξη της διακυβέρνησης έχουν περισσότερο 

                                                 
184 La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer and R. Vishny, “Investor protection and corporate 
governance”, Journal of Financial Economics, vol. 58, 2000, pp 20-24.  
185 Tricker, B., “Corporate governance – A subject whose time has come”, Corporate Ownership and 
Control, vol. 2, issue 2, 2005, pp 17-19. 
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γενικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, προτείνει την ταξινόμηση των επιχειρήσεων ώστε 
να γίνει εμφανής η πολυπλοκότητα (και η ποικιλία) των διαφόρων πρακτικών και 
δομών διακυβέρνησης που ισχύουν παγκοσμίως. Επίσης, τίθεται υπέρ της ανάπτυξης 
ενός πλήρους εννοιολογικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται επαρκώς στα σημερινά 
δεδομένα της εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτές οι προτάσεις, παρότι γενικές, 
πιστεύουμε ότι αποτελούν σημαντικά σημεία στη διαδικασία αναμόρφωσης της 
εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να λειτουργήσουν ως 
εφαλτήρια για μελλοντική έρευνα. 

Σε αντίθεση με τον Tricker, που προτίμησε να προσεγγίσει το θέμα της 
αναμόρφωσης της διακυβέρνησης σε μια πιο γενική βάση, o Leblanc R.186 
προχώρησε σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητα 
του Διοικητικού Συμβουλίου στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων συνδέεται αφενός 
με την ανεξαρτησία της κρίσης των μελών του, γεγονός που έχει ήδη καλυφθεί 
θεωρητικά και εμπειρικά από πολλούς συγγραφείς, κι αφετέρου με άλλα 
χαρακτηριστικά των μελών του, όπως οι προσωπικές ικανότητες, η συμπεριφορά, η 
αποτελεσματικότητα των Προέδρου κ.α.. Συνεπώς, αυτό που προτείνει ο Leblanc 
είναι οι έρευνες να επικεντρωθούν στο εξής στη μελέτη των χαρακτηριστικών της 
δεύτερης περίπτωσης. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι οι ακαδημαϊκοί θα πρέπει να 
ασχοληθούν με τη μελέτη των ικανοτήτων όλων των μελών του Συμβουλίου καθώς 
και των διαδικασιών του. Παράλληλα, τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να 
επιτρέπουν αυτόν τον έλεγχο, οι νομοθέτες να τον λαμβάνουν υπόψη στην εκτέλεση 
του έργου τους και οι θεσμικοί επενδυτές να τον υποστηρίζουν, ηθικά και χρηματικά. 
Μάλιστα, για την καλύτερη εκτίμηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των 
Διοικητικών Συμβουλίων, ο εν λόγω συγγραφέας προτείνει την παρακολούθησή τους 
«εν δράση», δηλαδή ενόσω αυτά συνεδριάζουν και λαμβάνουν τις αποφάσεις. 
Αναφορικά, λοιπόν, με τις μελλοντικές προοπτικές στο ερευνητικό πεδίο της 
εταιρικής διακυβέρνησης, η συμβολή του Leblanc έγκειται στην επικέντρωση του 
ενδιαφέροντος στο Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα στη μελέτη των 
χαρακτηριστικών των ίδιων των μελών του. 

Στις παραπάνω παραγράφους αναφερθήκαμε ενδεικτικά σε ορισμένους 
συγγραφείς που εκφράζουν συγκεκριμένες απόψεις ως προς τις πιθανές μελλοντικές 
κατευθύνσεις της έρευνας στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης. Σαφώς υπάρχουν 
κι άλλοι συγγραφείς που προχωρούν σε ανάλογες προτάσεις. Σκοπός όμως της 
παρούσας εργασίας είναι να δοθεί μια γενική εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα, που 
να αποδεικνύει το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των ερευνητών σχετικά με το 
βαθμό που η εταιρική διακυβέρνηση ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες και με 
το ενδεχόμενο να απαιτείται αναμόρφωση.        
                                                 
186 Leblanc, R., “What’s wrong with corporate governance: a note”, Corporate Governance, vol. 12, 
no. 4, 2004, pp 440-441. 
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2.1 Το ελληνικό μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης 
 

Στην Ελλάδα, η εικόνα της εταιρικής διακυβέρνησης είναι μάλλον αρνητική187, 
παρόλο που διαχρονικά υπήρξαν πολλές προσπάθειες θέσπισης κανόνων και 
τεχνικών για την εναρμόνιση του εγχώριου συστήματος διακυβέρνησης με τα 
αντίστοιχα του εξωτερικού. Όλες αυτές οι προσπάθειες, οι οποίες παρουσιάζονται 
αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο, επηρέασαν σημαντικά τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας των εισηγμένων (κυρίως) επιχειρήσεων, συμβάλλοντας ενεργά στη 
διαμόρφωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών διακυβέρνησης της χώρας. Πιο 
συγκεκριμένα, το ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο χαρακτηρίζεται από έντονη 
συγκέντρωση της εξουσίας188 στα χέρια μικρών ομάδων μετόχων, οι οποίες συνήθως 
σχηματίζονται από οικογένειες. Η ύπαρξη λίγων μεγάλων μετόχων, χαρακτηριστικό 
που απαντάται και σε άλλες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, αποτελεί σημαντικό 
εμπόδιο στη διάδοση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, δεδομένου ότι αυτές 
ενισχύουν τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας και το ρόλο των εποπτικών 
οργάνων, γεγονός που σαφώς αντιτίθεται στα συμφέροντα των μετόχων που 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας. Παράλληλα, η έλλειψη ενός  
σαφούς και συγκροτημένου πλαισίου διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με τη σχετικά 
«ρηχή» ελληνική κεφαλαιαγορά, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα για την 
προέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών, ενώ ασθενής και προβληματική κρίνεται και 
η συμμετοχή των Ελλήνων θεσμικών επενδυτών189. Επίσης, σε αντίθεση με τη 
Γερμανία και την Ιαπωνία όπου ο ρόλος των τραπεζών είναι ιδιαίτερα αυξημένος, 
στην Ελλάδα οι τράπεζες δεν αναμιγνύονται με τη διοίκηση των επιχειρήσεων, 
παρόλο που η χρηματοδότηση που τους παρέχουν είναι συχνά πολύ υψηλή. 

Αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο190, που αποτελεί το σημαντικότερο 
μηχανισμό ελέγχου στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, έχουμε να 
παρατηρήσουμε ότι ισχύουν ορισμένα θετικά στοιχεία, ανάλογα των όσων 
προβλέπονται στα μοντέλα διακυβέρνησης των υπολοίπων χωρών. Πιο αναλυτικά, το 
Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελλάδα απαρτίζεται από εκτελεστικά και μη-εκτελεστικά 
μέλη, με τα πρώτα να ασχολούνται με τις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης και 
τα δεύτερα με τη χάραξη των εταιρικών στρατηγικών και κατευθύνσεων. Επιπλέον, 
τα μη-εκτελεστικά μέλη, που θα πρέπει να αποτελούν το 1/3 του συνόλου των μελών 

                                                 
187 Μούζουλας, Σ., «Ο Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση: κατ’ άρθρο ερμηνεία, αξιολόγηση 
από τη σκοπιά των θεσμικών επενδυτών», Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003, σελ. 6 – 7, Νέστωρ, Σ., 
«Εταιρική διακυβέρνηση αλά ελληνικά και πώς θα βγει από την τρύπα», Η  Καθημερινή, φ. 20 
Μαρτίου 2005, σελ. 15.  
188 Μούζουλας, Σ., ενθ’ αν., σελ. 6 – 9. 
189 Βλέπε υποσ. 2. 
190 Μούζουλας, Σ., ενθ’ αν., σελ. 10 – 13. 
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του Συμβουλίου, αποτελούν τα πρόσωπα στα οποία προβλέπεται να αναφέρεται ο 
εσωτερικός ελεγκτής της εταιρίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 
3016/2002, οι εταιρίες που υπόκεινται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα μέλη στο Συμβούλιό τους. Τα 
μέλη αυτά, που σκοπό έχουν να εξισορροπούν τα αντικρουόμενα συμφέροντα εντός 
της επιχείρησης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στη γενική συνέλευση 
χωριστές εκθέσεις ή αναφορές για ζητήματα που συνδέονται με τα καθήκοντά τους. 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που συνδέεται με τη δομή του Διοικητικού Συμβουλίου 
είναι η συγκέντρωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας του Προέδρου και του 
Διευθύνοντα Συμβούλου. Μάλιστα, στις περιπτώσεις που δεν ισχύει αυτή η 
δυαδικότητα, ο Πρόεδρος του συμβουλίου δεν διαθέτει πραγματική εξουσία. Τέλος, 
όσον αφορά τις διαδικασίες ανταμοιβής των διοικητικών στελεχών, υπάρχει 
πρόβλεψη ώστε τα μη-εκτελεστικά στελέχη να αμείβονται με διαφορετικό τρόπο από 
τα εκτελεστικά, κάτι που μπορεί όμως να μην ισχύσει εάν το αποφασίσει η γενική 
συνέλευση ή οριστεί στο καταστατικό. 

Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας θα αναφερθούμε στις διάφορες 
προσπάθειες διατύπωσης κανόνων και τεχνικών διακυβέρνησης που σημειώθηκαν 
στη χώρα τα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και στο νόμο 3016/2002, που αποτελεί 
την τελευταία προσθήκη στο οικοδόμημα της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 
Τελειώνοντας, θα παραθέσουμε ορισμένα σχόλια Ελλήνων ειδικών αναφορικά με το 
ισχύον καθεστώς της εταιρικής διακυβέρνησης. Μέσα από όλη αυτήν την ανάλυση, 
επιδιώκουμε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα κατατάσσεται 
σήμερα σε τόσο χαμηλή θέση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.         
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2.2 Οι ελληνικές προσπάθειες ρύθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης 
 

Η Ελλάδα αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση στο θέμα της εταιρικής 
διακυβέρνησης. Υπήρξε μια από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που έλαβε μέτρα, 
κανονιστικά και νομοθετικά, για τη βελτίωση των συνθηκών της εταιρικής 
διακυβέρνηση, κι όμως συνεχώς έρχεται τελευταία στη σχετική αξιολόγηση των 
χωρών με «ανεπτυγμένες» κεφαλαιαγορές191. Αυτό το παράδοξο εντείνεται ακόμη 
περισσότερο εάν αναλογιστούμε το σύνολο των προσπαθειών για ρύθμιση του 
συγκεκριμένου θέματος που σημειώθηκαν τα τελευταία κυρίως χρόνια στη χώρα. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Ελλάδα συνδυάζει όλες τις τεχνικές θέσπισης κανόνων 
εταιρικής διακυβέρνησης192, οι οποίες είναι η κανονιστική παρέμβαση, η νομοθετική 
παρέμβαση και η αυτορρύθμιση. Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα 
αναφερθούμε στις σημαντικότερες από αυτές τις προσπάθειες193 σύμφωνα με το 
χρόνο πραγματοποίησής τους, ξεκινώντας από την παλιότερη και καταλήγοντας στην 
πιο πρόσφατη.   

Η πρώτη σχετική προσπάθεια ρύθμισης εντοπίζεται ήδη στο Ν.2190/20 περί 
των ανωνύμων εταιριών, όπου γίνεται αναφορά σε θέματα προστασίας της 
μειοψηφίας, τα οποία εμπίπτουν στο εννοιολογικό περιεχόμενο της εταιρικής 
διακυβέρνησης. Αρκετά αργότερα, οι Αρχές της χώρας προχώρησαν στη θέσπιση 
νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων για θέματα που αφορούσαν στη διαφάνεια 
της λειτουργίας των εταιριών και στη συμπεριφορά των βασικών μετόχων τους, 
επηρεαζόμενες από ανάλογες αποφάσεις άλλων κρατών, κυρίως μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις κοινοτικές 
οδηγίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε ειδικούς κανόνες για τον έλεγχο της 
καταλληλότητας των στελεχών των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των προσώπων που 
ασκούν τη διοίκηση, οι οποίοι βέβαια αφορούσαν σε εκείνες τις επιχειρήσεις που 
εποπτεύονταν από την Επιτροπή. Στο ίδιο διάστημα, πραγματοποιήθηκε μια μελέτη 
για την εταιρική διακυβέρνηση, υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, 
η οποία αποσκοπούσε να αφυπνίσει το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου και 
να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για τη μελλοντική ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης. Στο μεταξύ, ο ΟΟΣΑ 
προχώρησε στη δημοσιοποίηση των Αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και η 
Ελλάδα, ακολουθώντας το παράδειγμα αρκετών άλλων χωρών, έσπευσε να τις 
υιοθετήσει. Πιο συγκεκριμένα, μια ειδική επιτροπή, που συστήθηκε από την 
                                                 
191 Νέστωρ, Σ., «Εταιρική διακυβέρνηση αλά ελληνικά και πώς θα βγει από την τρύπα», Η 
Καθημερινή, φ. 20 Μαρτίου 2005, σελ. 15. 
192 Μούζουλας, Σ., «Ο Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση: κατ’ άρθρο ερμηνεία, αξιολόγηση 
από τη σκοπιά των θεσμικών επενδυτών», Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003, σελ. 2 - 6. 
193 Βλέπε υποσ. 2. 
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνέταξε ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών, το οποίο 
βασιζόταν στις Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Όμως, όπως και στην 
περίπτωση της Επιτροπής Cadbury που είχε συστηθεί στην Αγγλία, οι πρακτικές που 
προτείνονται δεν είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα αλλά προβάλλονταν ως συστάσεις 
προς τις επιχειρήσεις. Έπειτα, στο 2001, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
προχώρησε στη θέσπιση ορισμένων ποιοτικών κριτηρίων, μη-δεσμευτικού 
χαρακτήρα, για τις εισηγμένες εταιρίες, τα οποία βασίζονταν στις αρχές εταιρικής 
διακυβέρνησης και θα αποτελούσαν το γνώμονα για τον χαρακτηρισμό αυτών των 
εταιριών ως «εταιρίες καλής οργάνωσης». Λίγο αργότερα και υπό τη σκιά μιας 
επικείμενης νομοθετικής παρέμβασης, η Ένωση των Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών Εταιριών, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, 
προχώρησε στην έκδοση ενός κώδικα αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. Ο κώδικας 
αυτός, που εμπίπτει στα πλαίσια της αυτορρύθμισης, απευθυνόταν στα μέλη της 
Ένωσης και δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των 
επιχειρήσεων. Μάλιστα, το γεγονός ότι δεν είχε δεσμευτικό χαρακτήρα οδήγησε στην 
ιδιαίτερα χαλαρή υιοθέτησή του από τις επιχειρήσεις. Έτσι φτάσαμε στο 2002, οπότε 
και ψηφίστηκε στη Βουλή ο Ν. 3016/2002194 για την εταιρική διακυβέρνηση. Ο 
νόμος αυτός ουσιαστικά εισήγαγε μέτρα για την οργάνωση της Διοίκησης, χωρίς να 
αποστασιοποιείται από την υπάρχουσα νομοθεσία περί των ανωνύμων εταιριών. 
Έκτοτε δεν έχει σημειωθεί κάποια σημαντική προσπάθεια ρύθμισης της εταιρικής 
διακυβέρνησης, εκτός ορισμένων τροποποιήσεων των παραπάνω νόμου.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
194 Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο περιεχόμενο του Ν.3016/2002 καθώς και 
στην κριτική που του ασκείται. 
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2.3 O Νόμος 3016 / 2002 
 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Ν. 3016/2002 αποτελεί την 
πιο πρόσφατη προσπάθεια ρύθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα μας. 
Σκοπός των συντακτών του ήταν να ρυθμίσουν κυρίως τα θέματα που αφορούν στη 
διοίκηση των επιχειρήσεων ενώ η οδός που επιλέχθηκε, δηλαδή η νομοθετική οδός, 
αποτελεί ενδεικτικό της επιθυμίας των αρμόδιων αρχών να προσδώσουν σ’ αυτήν την 
προσπάθεια έναν περισσότερο δεσμευτικό χαρακτήρα, διαφοροποιώντας την έτσι από 
τις αντίστοιχες προσπάθειες των προηγούμενων ετών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
τονιστεί ότι ο Ν. 3016/2002 δεν καλύπτει αποκλειστικά θέματα της εταιρικής 
διακυβέρνησης αλλά και μισθολογικά θέματα, καθώς και λοιπές διατάξεις195. 
Συγκεκριμένα, ο νόμος αυτός φέρει τον τίτλο «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα 
μισθολογίου και άλλες διατάξεις» και αποτελείται συνολικά από 41 άρθρα, τα οποία 
χωρίζονται σε τέσσερα κεφάλαια. Το κεφάλαιο Α αναφέρεται σε ειδικά θέματα 
διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες 
κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. 
Το κεφάλαιο Β καλύπτει θέματα μισθολογίου. Το κεφάλαιο Γ αφορά στη σύσταση 
ανώνυμης εταιρίας για τη διαχείριση των ακινήτων που περιλαμβάνονται στα 
ολυμπιακά έργα και, τέλος, το κεφάλαιο Δ περιλαμβάνει άλλες διατάξεις. Στην 
παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α, 
καθώς αυτές αφορούν στο αντικείμενο της εταιρικής διακυβέρνησης. Αρχικά, θα 
προχωρήσουμε στην παρουσίαση των επιμέρους άρθρων του κεφαλαίου, ενώ στη 
συνέχεια θα αναφερθούμε στην υπάρχουσα κριτική σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα αυτών των διατάξεων.  
 
Παρουσίαση άρθρων 1 – 11 του Ν.3016/2002 
 

Τα άρθρα του Ν. 3016/2002 που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση είναι τα 
πρώτα έντεκα και χωρίζονται σε έξι ενότητες.  

Η πρώτη ενότητα καλύπτει το πεδίο εφαρμογής του νόμου και περιλαμβάνει το 
άρθρο 1. Σύμφωνα, λοιπόν, με το πρώτο άρθρο, οι διατάξεις περί της εταιρικής 
διακυβέρνησης εφαρμόζονται σε εκείνες τις επιχειρήσεις που εισάγουν ή έχουν 
εισαγάγει μετοχές ή άλλες κινητές αξίες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. 
Ακόμη, επιτρέπεται η εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 μόνον όταν 
αυτές δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

                                                 
195 Βλέπε Νόμος 3016/2002, ΦΕΚ 110, 17 Μαΐου 2002. 
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Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τα 
άρθρα 2, 3, 4 και 5. Σύμφωνα με το άρθρο 2, η βασικότερη υποχρέωση των μελών 
του Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακρόχρονης 
οικονομικής αξίας της εταιρίας και η προάσπιση του γενικότερου εταιρικού 
συμφέροντος. Παράλληλα, απαγορεύεται τα διοικητικά στελέχη να επιδιώκουν ίδια 
συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας, ενώ υποχρεούνται να 
αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη τα ίδια συμφέροντά τους που ενδέχεται να 
προκύψουν μέσα από συναλλαγές της εταιρίας, όπως επίσης και κάθε άλλη 
σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας ή των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεών της. Τέλος, προβλέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει ετήσια 
έκθεση όπου να αναφέρονται οι συναλλαγές της εταιρίας με τις συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις της, η οποία και γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.  

Το άρθρο 3, που αναφέρεται ειδικά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ορίζει ότι αυτό θα πρέπει να απαρτίζεται από εκτελεστικά και μη-εκτελεστικά μέλη. 
Επίσης, προβλέπεται ότι τα μη-εκτελεστικά μέλη θα πρέπει να αποτελούν 
τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, ενώ τουλάχιστον δύο από 
αυτά θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα, εκτός κι αν μετέχουν στο Συμβούλιο 
εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων. Ακόμη, ορίζεται ότι η ιδιότητα των μελών 
ως εκτελεστικών ή μη αποδίδεται από το Συμβούλιο, ενώ η ιδιότητα των 
ανεξάρτητων μελών αποδίδεται από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση που 
εκλεγεί προσωρινό μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο, αυτό 
θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Τέλος, ορίζεται ρητά ότι η γενικότερη πολιτική 
αμοιβών της εταιρίας, όπως και τα θέματα που αφορούν στις αμοιβές των 
διοικητικών στελεχών και των εσωτερικών ελεγκτών, αποφασίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

Το άρθρο 4 καλύπτει ορισμένα θέματα που αφορούν αποκλειστικά στα 
ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, 
προβλέπεται ότι αυτά τα μέλη δεν μπορούν να κατέχουν μετοχές της εταιρίας σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού της κεφαλαίου ή/και να έχουν σχέση 
εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα μ’ αυτήν πρόσωπα. Επίσης, τους 
αναγνωρίζεται η δυνατότητα να υποβάλλουν αναφορές και εκθέσεις στην τακτική ή 
έκτακτη συνέλευση ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μέλη, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
Τέλος, στα πλαίσια της διασφάλισης της τήρησης αυτών των διατάξεων, η εταιρία 
υποχρεούται να υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός ενός σύντομου 
χρονικού διαστήματος, αφενός το πρακτικό της γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τα 
ανεξάρτητα μέλη κι αφετέρου το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου όπου 
ορίζεται η ιδιότητα του κάθε μέλους.  

Το άρθρο 5 αναφέρεται στην αμοιβή των μη-εκτελεστικών μελών του 
Συμβουλίου και ορίζει ότι αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 
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2190/1920, σε συνδυασμό με το χρόνο που διαθέτουν αυτά τα μέλη για τις 
συνεδριάσεις και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Επιπρόσθετα, όμως, θα 
πρέπει οι αμοιβές και οι τυχόν αποζημιώσεις των μη-εκτελεστικών μελών να 
αναφέρονται σε ξεχωριστή κατηγορία του προσαρτήματος.  

Η τρίτη ενότητα έχει να κάνει με τον εσωτερικό κανονισμό και τον εσωτερικό 
έλεγχο των εισηγμένων εταιριών και περιλαμβάνει τα άρθρα 6, 7 και 8. Το άρθρο 6 
περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 
αυτών των εταιριών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας, που καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου μια εταιρία να εισαγάγει μετοχές ή άλλες 
κινητές αξίες στο χρηματιστήριο. Το ελάχιστο περιεχόμενο αυτού του Κανονισμού, 
που επίσης ορίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο, περιλαμβάνει : 

(α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας, τα αντικείμενά τους και τη σχέση 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τη διοίκηση,         

(β) τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη-εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

(γ) τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών, όπως και τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσής τους,  

(δ) τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των λοιπών προσώπων που 
διαθέτουν εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της εταιρίας ή των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεών της, όπως και από άλλες δραστηριότητες της 
εταιρίας,  

(ε) τις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών 
συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των διοικητικών 
στελεχών, οι οποίες σχετίζονται με την εταιρία, τους βασικούς πελάτες της 
ή/και τους βασικούς προμηθευτές της, και 

(στ) τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων, όπως επίσης την παρακολούθηση αυτών των συναλλαγών και τη 
γνωστοποίησή τους στους μετόχους και τα εποπτικά όργανα της εταιρίας. 
Στη συνέχεια, το άρθρο 7 αναφέρεται στην οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου, 

την οποία αναγνωρίζει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή μετοχών ή 
άλλων κινητών αξιών σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Ο εσωτερικός έλεγχος 
θα πρέπει να πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας, ενώ οι εσωτερικοί 
ελεγκτές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να 
μην υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσία της εταιρίας και να εποπτεύονται 
από ένα έως τρία μη-εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης 
προβλέπεται οι εσωτερικοί ελεγκτές να ορίζονται από το Συμβούλιο και να είναι 
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πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης196, ενώ απαγορεύεται να είναι διοικητικά ή 
διευθυντικά στελέχη (όπως και οι συγγενείς αυτών μέχρι δεύτερου βαθμού) που 
έχουν κι άλλες δραστηριότητες στην εταιρία. Παράλληλα, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα για οποιαδήποτε αλλαγή στα 
πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου. Τέλος, όσον αφορά τον τρόπο 
εκτέλεσης των καθηκόντων των εσωτερικών ελεγκτών, τους αναγνωρίζεται το 
δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση για οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο, αρχείο, τραπεζικού 
λογαριασμού και χαρτοφυλακίου, όπως επίσης και να έχουν πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
υποχρεούνται να συνεργάζονται με τους εσωτερικούς ελεγκτές, διευκολύνοντας το 
έργο τους με οποιονδήποτε τρόπο.  

Στο άρθρο 8 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου, οι οποίες έχουν ως εξής :  

(α) να παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, όπως και της 
γενικότερης νομοθεσίας που αφορά την εταιρία,  

(β) να αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης των 
προσωπικών συμφερόντων των διοικητικών ή/και διευθυντικών στελεχών με 
αυτά της εταιρίας, όταν τις αντιλαμβάνεται κατά την άσκηση των καθηκόντων 
του, 

(γ) (οι εσωτερικοί ελεγκτές) να ενημερώνουν εγγράφως τουλάχιστον μία φορά το 
τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τον έλεγχο που διενεργούν, καθώς 
και να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις, και 

(δ) (οι εσωτερικοί ελεγκτές) να παρέχουν, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, οποιαδήποτε πληροφορία τους ζητηθεί εγγράφως από τις 
Εποπτικές Αρχές, να συνεργάζονται μαζί τους και να τις διευκολύνουν στην 
εκτέλεση του έργου τους.         
Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει μόνο ένα άρθρο, το άρθρο 9, οι διατάξεις του 

οποίου αφορούν στις αυξήσεις κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και στις αποκλίσεις 
στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων. Ειδικότερα, όταν μια εταιρία προχωρά σε αύξηση 
του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και σε διάστημα μικρότερο των 
τριών ετών από την προηγούμενη αύξηση, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να υποβάλλει στη γενική συνέλευση μια έκθεση όπου θα αναφέρονται οι 
γενικές κατευθύνσεις του εταιρικού επενδυτικού σχεδίου, το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και ο απολογισμός της χρήσης των κεφαλαίων που 
αντλήθηκαν στην προηγούμενη αύξηση. Μάλιστα, στη σχετική απόφαση της γενικής 
συνέλευσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο τα στοιχεία όσο και η πλήρης 
                                                 
196 Η πρόβλεψη για εσωτερικούς ελεγκτές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης αποτελεί 
τροποποίηση του Ν.3091/2002 και δεν υπήρχε στον αρχικό νόμο 3016/2002. 
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έκθεση του συμβουλίου. Όσον αφορά το σκέλος των αποκλίσεων στη χρήση των 
αντληθέντων κεφαλαίων που προκύπτουν από την αύξηση του κεφαλαίου, ορίζεται 
σαφώς ότι αυτή επιτρέπεται κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, με πλειοψηφία ¾ των μελών του, και έγκρισης από την έκτακτη γενική 
συνέλευση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν έχει 
αναδρομική ισχύ κι άρα δεν ισχύει για προγενέστερες αποκλίσεις. 

Η πέμπτη ενότητα , που περιλαμβάνει το άρθρο 10, καλύπτει το πεδίο των 
κυρώσεων του σχετικού νόμου. Ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες 
διατάξεις υπαρχόντων νόμων και προεδρικών διαταγμάτων σχετικές με το θέμα των 
κυρώσεων, δίνει το δικαίωμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να επιβάλλει αυτές τις 
κυρώσεις (π.χ. χρηματικά πρόστιμα), εάν διαπιστώσει παραβίαση των υποχρεώσεων 
που ανατίθενται σε όποιον ασκεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα.   

Η έκτη και τελευταία ενότητα περιλαμβάνει ορισμένες μεταβατικές διατάξεις. 
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 11 αναφέρει ότι οι εταιρίες που έχουν ήδη εισαγάγει τις 
μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα πρέπει να προσαρμοστούν με τα 
όσα ορίζουν τα άρθρα 3,4,6,7,8 το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου197. Αντίστοιχα, οι εταιρίες των οποίων οι 
αιτήσεις εισαγωγής εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θα 
πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων μέσα σε τρεις 
μήνες από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
 
Κριτική του Ν. 3016/2002 
 

Αναμφίβολα ο Ν. 3016/2002, όπως και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του, 
αποτελούν μια σημαντική προσθήκη στο εγχώριο οικοδόμημα της εταιρικής 
διακυβέρνησης, στο βαθμό που κάθε προσπάθεια ρύθμισης του εν λόγω θέματος 
συμβάλλει θετικά στην εξοικείωση των επιχειρήσεων με βασικές πτυχές της 
εταιρικής διακυβέρνησης και, γενικότερα, στην εδραίωση του θεσμού στη συνείδηση 
ολόκληρου του (επιχειρηματικού) κόσμου. Ωστόσο, από τη στιγμή της ψήφισής του, 
ο συγκεκριμένος νόμος έχει δεχτεί έντονη αρνητική κριτική. Το μεγαλύτερο μέρος 
των αντιρρήσεων αφορά στις ολοφάνερες αντιφάσεις του νόμου με ήδη υπάρχουσες 
διατάξεις. Ενδεικτικά παραπέμπουμε στον Μούζουλα Σ.198, ο οποίος παραθέτει 
συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων αντιφάσεων. Παράλληλα όμως με αυτές τις 
αντιφάσεις, που αποτελούν σαφή απόδειξη των νομοτεχνικών αδυναμιών του 

                                                 
197 Η διάταξη αυτή τροποποιείται στο Ν. 3091/2002 και ορίζει ότι οι εταιρίες αυτές θα πρέπει να 
συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2003. 
198 Μούζουλας, Σ., «Ο Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση: κατ’ άρθρο ερμηνεία, αξιολόγηση 
από τη σκοπιά των θεσμικών επενδυτών», Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003, σελ. 13-15. 
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παραπάνω νόμου, υπάρχει και εμφανής παρερμηνεία ορισμένων διεθνώς 
διαμορφωμένων εννοιών, όπως της έννοιας του «εσωτερικού ελέγχου»199, γεγονός 
που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προσαρμογή των εταιριών με τις επιταγές 
του συγκεκριμένου νόμου. Ωστόσο, η κριτική που ασκείται δεν περιορίζεται μόνο 
στις φανερές αδυναμίες του ίδιου του νόμου. Το γεγονός ότι επιλέχθηκε η νομοθετική 
οδός για τη ρύθμιση ενός σύγχρονου θέματος, όπως η εταιρική διακυβέρνηση, 
αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε σωστός συλλογισμός και σχεδιασμός, δεδομένου ότι 
πλέον η παγκόσμια πρακτική θέλει τα θέματα αυτά να αντιμετωπίζονται μέσω 
κανόνων και αρχών κι όχι μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων200. Επιπλέον, δεδομένου 
ότι ο παραπάνω νόμος δεν περιέχει ουσιαστικά τίποτε περισσότερο από τα όσα ήδη 
προβλέπονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, στα 
οποία απλώς προσέδωσε έναν πιο δεσμευτικό χαρακτήρα, είναι λογικό να 
αναρωτιέται κανείς για την πραγματική συμβολή του στην εξέλιξη της εταιρικής 
διακυβέρνησης ή ακόμη και για την ανάγκη ρύθμισης του εν λόγω θέματος μέσω της 
νομοθετικής οδού201. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο, η 
πρακτική που επικρατεί θέλει την αυτορρύθμιση να υπερισχύει της ρύθμισης μέσω 
της κανονιστικής ή/και της ρυθμιστικής οδού, στηριζόμενη στις δυνατότητες της 
ίδιας της αγοράς να επιβάλλει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις αρχές της 
εταιρικής διακυβέρνησης. Στα πλαίσια των παραπάνω συλλογισμών, δεν είναι 
λίγοι202 εκείνοι που μιλούν για «προχειρότητα» κατά το σχεδιασμό του 
συγκεκριμένου νόμου, καθώς και για διατάξεις «περιορισμένης εμβέλειας» που 
αδυνατούν να διαμορφώσουν ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς για την εταιρική 
διακυβέρνηση, το οποίο θα επέτρεπε την πραγματική και αποτελεσματική της 
εξέλιξη.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
199 Νέστωρ, Σ., «Εταιρική διακυβέρνηση αλά ελληνικά και πώς θα βγει από την τρύπα», Η 
Καθημερινή, φ. 20 Μαρτίου 2005, σελ. 15. 
200 Μούζουλας, Σ., ενθ’ αν., σελ. 14-15. 
201 Βλέπε υποσ. 6. 
202 Βλέπε ενδεικτικά Μούζουλας, Σ., ενθ’ αν., σελ. 13 – 20, Νέστωρ, Σ., ενθ’ αν., σελ. 15. 
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2.4 Γενικά σχόλια – Προτάσεις  
 

Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε ειδική αναφορά στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, στις 
προσπάθειες των εγχώριων αρχών για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος και 
στον πρόσφατο νόμο 3016/2002, τόσο από την πλευρά των διατάξεών του όσο κι από 
την πλευρά της κριτικής που επιδέχεται. Στην παρούσα παράγραφο θα αναφερθούμε 
στις απόψεις ορισμένων Ελλήνων ειδικών σχετικά με τη σημερινή εικόνα του 
ελληνικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και την αποτελεσματικότητα όλων 
αυτών των προσπαθειών ρύθμισης του εν λόγω θέματος, καθώς και στις προτάσεις 
τους για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 

Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα είναι 
τουλάχιστον απογοητευτική, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά η χώρα μας 
συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στην 
ετήσια έκθεση του οίκου διαβαθμίσεων Governance Metrics International (GMI)203. 
Το γεγονός αυτό σαφώς προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στον επιχειρηματικό όσο και 
στον κυβερνητικό χώρο, δεδομένου ότι η σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης είναι 
τεράστια, όχι μόνο για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων 
αλλά και για τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έναντι των 
υπολοίπων κρατών, όπου η διακυβέρνηση είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη. Ωστόσο, στην 
περίπτωση της Ελλάδας, αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη απορία είναι το γεγονός 
ότι από πολύ νωρίς σημειώθηκαν κινήσεις για την υιοθέτηση των αρχών της 
εταιρικής διακυβέρνησης και την ένταξή τους στη λειτουργία των επιχειρήσεων204. 
Εύλογα, λοιπόν, προκύπτει το ερώτημα γιατί αυτές οι προσπάθειες δεν 
τελεσφόρησαν, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής 
διακυβέρνησης, εφάμιλλο των αντίστοιχων συστημάτων των υπολοίπων χωρών της 
Ευρώπης.  

Σε μια προσπάθεια να απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα, ο Νέστωρ Σ.205, τέως 
επικεφαλής του τμήματος εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, επισημαίνει την 
ύπαρξη «ρυθμιστικού κενού» ανάμεσα στο Ν. 3016/2002, που παρουσιάζει πολλές 
αντιφάσεις και αδυναμίες, και στις αρχές διακυβέρνησης που προτάθηκαν από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα 
δεδομένα της εταιρικής διακυβέρνησης. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψή του, ο λόγος 
της αποτυχίας των ελληνικών προσπαθειών ρύθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης 

                                                 
203 Νέστωρ, Σ., «Εταιρική διακυβέρνηση αλά ελληνικά και πώς θα βγει από την τρύπα», Η 
Καθημερινή, φ. 20 Μαρτίου 2005, σελ. 15. 
204 Βλέπε κεφάλαιο 2.2. 
205 Νέστωρ, Σ., ενθ’ αν., σελ. 15. 
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εντοπίζεται κυρίως στην προχειρότητα και το ξεπερασμένο περιεχόμενο αυτών των 
προσπαθειών. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι Αρχές διακυβέρνησης που υιοθετήθηκαν 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί σε έναν κώδικα 
«Συμμόρφωσης ή Εξήγησης» («ΣηΕ»), όπως συνέβη στα περισσότερα κράτη – μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κώδικας αυτός, που απαιτεί είτε τη συμμόρφωση των 
επιχειρήσεων με τις αρχές διακυβέρνησης είτε τη λεπτομερή εξήγησή τους για τη μη 
υιοθέτηση αυτών των αρχών, θα επέτρεπε την εδραίωση ενός ενιαίου συστήματος 
εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα, το οποίο θα βοηθούσε στη βελτίωση των 
συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη των ξένων 
επενδυτών στην εγχώρια οικονομία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι διάφορες χώρες, 
όπως η Ολλανδία, σημείωσαν σημαντική πρόοδο σε θέματα διακυβέρνησης αμέσως 
μόλις υιοθέτησαν έναν κώδικα «ΣηΕ». Παράλληλα, διάφοροι φορείς της αγοράς, 
όπως οι θεσμικοί επενδυτές και οι τράπεζες, απαιτούν την ύπαρξη ενός σαφούς και 
ποιοτικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, άμεσα συγκρίσιμου με τα αντίστοιχα 
πλαίσια των υπολοίπων χωρών, προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις που θα 
τονώσουν την εγχώρια οικονομία. Αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να διαμορφωθεί εάν 
υπήρχε ένας κώδικας «ΣηΕ», ο οποίος, όχι άδικα, θεωρείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως το καταλληλότερο μέσο ρύθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης. 
Συνεπώς, ο Νέστωρ Σ. καταλήγει ότι εκείνοι οι φορείς που επωφελούνται 
περισσότερο από την ύπαρξη ενός δυναμικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, 
δηλαδή το χρηματιστήριο, ο ΣΕΒ και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, θα πρέπει να 
πρωτοστατήσουν στη σύνταξη ενός κώδικα «ΣηΕ», προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ομαλή εξέλιξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας. 

Το θέμα της ενίσχυσης του ελληνικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης 
απασχολεί τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα του επιχειρηματικού 
και ακαδημαϊκού κόσμου. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γίνεται πάντοτε αποδεκτό 
είναι ότι το συγκεκριμένο θέμα χρίζει άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης. 
Οι διάφορες προτάσεις που διατυπώνονται κατά καιρούς μπορεί να διαφέρουν ως 
προς το πεδίο αναφοράς ή τον τρόπο εφαρμογής, όμως όλες φαίνεται να συμφωνούν 
σε ορισμένα βασικά σημεία. Ενδεικτικά αναφερόμαστε στον Μούζουλα Σ.206, ο 
οποίος υποστηρίζει ότι απαιτείται συλλογική προσπάθεια προκειμένου να βγει η 
εταιρική διακυβέρνηση από τη σημερινή της θέση, με τους Έλληνες επιχειρηματίες 
να πρέπει να εγκαταλείψουν την απολυταρχική συμπεριφορά που επιδεικνύουν όλα 
αυτά τα χρόνια και τις εποπτικές αρχές να πάψουν να δυσπιστούν ως προς τη θετική 
συμβολή της εταιρικής διακυβέρνησης στην οργάνωση των επιχειρήσεων και της 
αγοράς γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, διατυπώνει την άποψη ότι σημαντικοί φορείς 
                                                 
206 Μούζουλας, Σ., «Ο Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση: κατ’ άρθρο ερμηνεία, αξιολόγηση 
από τη σκοπιά των θεσμικών επενδυτών», Εκδόσεις Σάκκουλα, 2003, σελ. 20 – 21. 
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της αγοράς, όπως το χρηματιστήριο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα πρέπει να 
ασχοληθούν ενεργά με την ενημέρωση και την κατάλληλη καθοδήγηση των 
επιχειρήσεων ώστε αυτές να υιοθετήσουν οικιοθελώς τις αρχές διακυβέρνησης, 
δημιουργώντας η καθεμία το δικό της σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Στο σημείο αυτό δεν θα υπάρχει ανάγκη για κρατικό 
παρεμβατισμό, παρά μόνο στο βαθμό που θα απαιτείται προσαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας στο υιοθετούμενο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης. Μ’ άλλα λόγια, η 
κρατική παρέμβαση θα έπεται της οικιοθελούς υιοθέτησης των αρχών από τις 
επιχειρήσεις, γεγονός που συνιστά μια νέα τεχνική ρύθμισης της εταιρικής 
διακυβέρνησης, περισσότερο συνεπή, ως προς το πνεύμα της εταιρικής 
διακυβέρνησης, σε σχέση με τις παλιότερες τεχνικές της νομοθετικής ρύθμισης, της 
κανονιστικής ρύθμισης και της αυτορρύθμισης.         
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Συμπερασματικά σχόλια 
 

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης 
κι ειδικότερα με τη βιβλιογραφική κάλυψη του συγκεκριμένου θέματος. Αρχικά 
αναφερθήκαμε στις διάφορες προσπάθειες αποσαφήνισης της έννοιας της εταιρικής 
διακυβέρνησης, οι οποίες δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να οδηγήσουν σε έναν κοινά 
αποδεκτό και σύντομο ορισμό. Στη συνέχεια επιχειρήσαμε να καλύψουμε τους 
σημαντικότερους σταθμούς στην εξέλιξη της έρευνας για την εταιρική 
διακυβέρνησης, παραθέτοντας ουσιαστικά μια ιστορική αναδρομή της σχετικής 
βιβλιογραφίας. Έπειτα, αναφερθήκαμε στις αρχές διακυβέρνησης που προτάθηκαν 
από τον ΟΟΣΑ, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για τα σύγχρονα πλαίσια 
διακυβέρνησης των περισσοτέρων χωρών. Ακόμη, παραθέσαμε τις σημαντικότερες 
θεωρίες που προτάθηκαν κατά καιρούς ως βάση για την προσέγγιση της έννοιας της 
εταιρικής διακυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση κάποιας 
εξ’ αυτών. Παρόμοια ουδετερότητα επιδείξαμε και κατά την εκτενή παρουσίαση των 
διαφόρων μηχανισμών διακυβέρνησης, οι οποίοι απασχολούν μεγάλη μερίδα της 
διεθνούς βιβλιογραφίας και αποτελούν συχνά το αντικείμενο των σχετικών ερευνών. 
Ακόμη, επιχειρήσαμε να δώσουμε μια σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή των 
κυριοτέρων συστημάτων – μοντέλων της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτά 
ισχύουν σήμερα σε κάθε χώρα, αναλογιζόμενοι τις διαφορετικές επιρροές που έχει 
δεχτεί το καθένα διαχρονικά. Στο τελείωμα του πρώτου μέρους της εργασίας 
αναφερθήκαμε ενδεικτικά στις απόψεις ορισμένων συγγραφέων σχετικά με τα κενά 
της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και στις δυνατότητες επέκτασής προς άλλες 
κατευθύνσεις, απόψεις που σαφώς σηματοδοτούν τις μελλοντικές εξελίξεις στη 
βιβλιογραφία της εταιρικής διακυβέρνησης. Το δεύτερο μέρος της εργασίας 
αναφέρεται ειδικά στην Ελλάδα και στις συνθήκες διακυβέρνησης που ισχύουν σ’ 
αυτήν. Συγκεκριμένα, ασχοληθήκαμε με την περιγραφή του ελληνικού μοντέλου 
διακυβέρνησης και των διαφορών προσπαθειών ρύθμισης του εν λόγω θέματος από 
τις αρμόδιες αρχές. Επιλέξαμε να αναφερθούμε ειδικότερα στο Ν. 3016/2002, που 
αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια ρύθμισης της διακυβέρνησης, γιατί θεωρούμε 
ότι αποτελεί σημαντική προσθήκη στο εγχώριο οικοδόμημα της εταιρικής 
διακυβέρνησης. Τέλος, παραθέσαμε τις απόψεις ορισμένων Ελλήνων ειδικών ως 
απόδειξη του ολοένα αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τη βελτίωση του ελληνικού 
συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης. 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της παρούσας εργασίας, σκοπός μας είναι να 
αποδώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης, 
καθώς και της διαχρονικής της εξέλιξης, στηριζόμενοι σε βιβλιογραφικές αναφορές. 
Στο πλαίσιο αυτό, αποφύγαμε να διατυπώσουμε προσωπικές απόψεις σχετικά με την 

 73



Διαχρονική διερεύνηση του θέματος  
της εταιρικής διακυβέρνησης                                      Μιχαηλίδου Ελισάβετ (Α.Μ.49/04) 

εγκυρότητα ορισμένων θέσεων ή, ακόμη, να προχωρήσουμε στην επιλογή 
συγκεκριμένης τοποθέτησης. Θεωρούμε ότι αυτές οι ενέργειες δεν εμπίπτουν στο 
αντικείμενο της παρούσας εργασίας, αν και συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο 
σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, και θα μπορούσαν κάλλιστα να μας 
απασχολήσουν σε επόμενες εργασίες.      
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