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Περίληψη 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Αν και τα τελευταία χρόνια η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης γίνεται ολοένα 

και πιο αισθητή στους κύκλους των επιχειρήσεων σε όλες τις πλευρές του κόσμου, στην 

Ελλάδα το κλίμα γύρω από την ιδέα της εταιρικής διακυβέρνησης είναι ακόμα ασαφές. Η 

εργασία αυτή εστιάζεται σε ένα μεγάλο δείγμα εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών (Χ.Α.Α.) εταιρειών το έτος 2004. Πιο συγκεκριμένα εξετάζουμε τη σχέση 

μεταξύ της χρηματοοικονομικής απόδοσης των εταιρειών και ενός ευρέως συνόλου 

παραγόντων που αξιολογούν την εταιρική διακυβέρνηση κατά την παραπάνω περίοδο. 

Χρησιμοποιήσαμε ένα δείγμα 266 εταιριών, από το σύνολο των 340 εισηγμένων, για τις 

οποίες εξετάσαμε την επίδραση 31 παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης στην 

χρηματοοικονομική τους απόδοσης. Για το σκοπό αυτό προχωρήσαμε στην κατασκευή 

ενός σύνθετου μοντέλου το οποίο επεξεργαστήκαμε στο λογισμικό πρόγραμμα STATA 

7.0 με τη μέθοδο της πολλαπλής παλινδρόμησης. 

Τα αποτελέσματα που λάβαμε επιβεβαιώνουν ένα μεγάλο κομμάτι της διεθνούς 

βιβλιογραφίας που υποστηρίζει ότι εταιρική διακυβέρνηση και επιχειρηματική απόδοση 

είναι δύο έννοιες που συμβαδίζουν. Οι δείκτες της επιχειρηματικής απόδοσης R.O.A. και 

R.O.E. συσχετίζονται πάντα θετικά και μάλιστα σε ορισμένα πεδία πολύ ισχυρά με την 

εταιρική διακυβέρνηση. Συνολικά, τα αποτελέσματά μας προτείνουν ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις επωφελούνται σημαντικά από την εφαρμογή των αρχών εταιρικής 

διακυβέρνησης, εξασφαλίζοντας εκτός από την εμπιστοσύνη των επενδυτών και αύξηση 

της κερδοφορίας τους. 
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Συντομογραφίες 
 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

B.O.D. – Board of Directors 

C.A.P.M. – Capital Asset Pricing Model  

C.E.O. – Chief Executive Officer 

C.F.O. – Chief Financial Officer 

E.B.I.T. – Earnings Before Interest & Taxes 

F.D.I. – Foreign Direct Investment 

I.F.R.S. – International Financial Reporting Standards 

I.R.R.C. – Investor Responsibility Research Center 

I.S.S. – Institutional Shareholder Services 

O.E.C.D. – Organisation for Economic Co-operation and Development 

R.O.A. – Return On Assets 

R.O.E. – Return On Equity 

V.P. – Vice President 

Δ.Π.Χ.Π. – Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Δ.Σ. – Διοικητικό Συμβούλιο 

Ε.Ε. – Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ε.Τ.Ε. – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 

Η.Β. – Ηνωμένο Βασίλειο 
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Ο.Ο.Σ.Α. – Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

Χ.Α.Α. – Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγικές Έννοιες 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές Έννοιες 
 

1.1. Εισαγωγή 

Η σχέση μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης και της χρηματοοικονομικής 

απόδοσης των επιχειρήσεων έχει γίνει στις μέρες μας ένα από τα πιο αμφισβητούμενα 

ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τους σύγχρονους ερευνητές των ζητημάτων αυτών. 

Η μετά Enron εποχή έχει επιπτώσεις στη συνολική άποψη των καταναλωτών και 

επενδυτών για τις επιχειρήσεις, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, και πιο σημαντικά, 

στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων αυτών.  

Σε πρωταρχικό επίπεδο, ένα εταιρικό πρόβλημα διακυβέρνησης προκύπτει όταν 

ένας εξωτερικός επενδυτής επιθυμεί να ασκήσει τον έλεγχο της επιχείρησης διαφορετικά 

από τα ανώτερα στελέχη που είναι υπεύθυνα για το μέλλον της εταιρείας. Η 

διασκορπισμένη ιδιοκτησία ενισχύει το πρόβλημα και δίνει αφορμή για συγκρούσεις 

συμφερόντων μεταξύ των διάφορων ατόμων που έχουν συμφέροντα από την επιχείρηση 

και καταλήγει στη δημιουργία ενός συλλογικού προβλήματος δράσης μεταξύ των 

επενδυτών. Κάθε χώρα έχει, με την πάροδο του χρόνου, αναπτύξει μια ευρεία ποικιλία 

μηχανισμών για να υπερνικήσει τα λεγόμενα προβλήματα αντιπροσωπειών (agency 

problems), που προκύπτουν από το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας και του έλεγχου. 

Από θεωρητική άποψη, υπάρχουν πολλοί και καλοί λόγοι ώστε να υποτεθεί ότι οι 

βελτιωμένες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης αυξάνουν την αξία της εταιρείας. Από 

την άλλη, πολλές προγενέστερες μελέτες που έχουν εμβαθύνει στο ρόλο της εταιρικής 

διακυβέρνησης, παρουσιάζουν αποτελέσματα που είναι συχνά αντιφατικά. Αυτή η 

μελέτη εξετάζει εάν η «καλή» εταιρική διακυβέρνηση ασκεί θετική επίδραση στην αξία 

των επιχειρήσεων. 

Το υπόλοιπο της μελέτης αυτής είναι δομημένο ως ακολούθως: Το κεφάλαιο 1 

παρέχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τους ορισμούς και τις έννοιες της εταιρικής 

διακυβέρνησης και των υπολοίπων εννοιών που συνδέονται με αυτήν. Στο κεφάλαιο 2 

γίνεται μια εκτενής αναφορά στην προγενέστερη σχετική βιβλιογραφία. Στο κεφάλαιο 3 

περιγράφεται η μέθοδος και ο τρόπος επιλογής των δεδομένων, καθώς και η μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε για τον καθορισμό της σχέσης εταιρικής διακυβέρνησης και 

επιχειρηματικής απόδοσης. Στο κεφάλαιο 4 παρατίθενται τα εμπειρικά αποτελέσματα 

αναφορικά με τη συσχέτιση της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιχειρηματικής 

απόδοσης ενώ το κεφάλαιο 5 συνοψίζει τα συμπεράσματα της μελέτης. 
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγικές Έννοιες 
 

1.2. Έννοιες και Ορισμοί 

 

1.2.1. Ιστορική προέλευση: Μια σύντομη περιγραφή 

 

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» προέρχεται από μια αναλογία μεταξύ της 

διακυβέρνησης των πόλεων, των εθνών ή πολιτειών και τη διακυβέρνηση εταιρειών. Τα 

προγενέστερα εταιρικά χρηματοοικονομικά εγχειρίδια είδαν τη «αντιπροσωπευτική 

διακυβέρνηση» ως ένα σημαντικό πλεονέκτημα της εταιρείας πέρα από τις συνεργασίες, 

αλλά υπήρξε και υπάρχει ακόμα μικρό ποσοστό συμφωνίας για πώς η αντιπροσωπευτική 

εταιρική διακυβέρνηση είναι πραγματική, ή ποιους πρέπει να αντιπροσωπεύσει.  

Οι θεσμικές ρυθμίσεις που περιβάλλουν τις εταιρικές εκλογές και ο ρόλος και τα 

καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου είναι τα κεντρικά θέματα της βιβλιογραφίας που 

αφορά στην εταιρική διακυβέρνησης από την έναρξή της. Το δίλημμα για την ισορροπία 

των ορίων της διευθυντικής διακριτικότητας (συνέπειας) και της μικρής προστασίας των 

επενδυτών είναι πάντα παρών. Είναι φρόνιμο κάποιος να περιορίσει τη δύναμη των 

εταιρικών πλουτοκρατών, δηλαδή των μεγάλων μέτοχων ή πρέπει να ανεχτούμε τη 

συγκεντρωμένη δύναμη ψηφοφορίας;  

Το μέλημα των πρώτων συγγραφέων των εταιρικών κανονισμών ήταν η καθιέρωση 

της «εταιρικής ψήφου», όπου κάθε μέλος (μέτοχος) κατείχε το δικαίωμα  μιας ψήφου. Ο 

στόχος ήταν για να καθιερώσουν «τη δημοκρατία» μέσα στην εταιρεία με την εξάλειψη 

πρόσθετων προνομίων για μερικά μέλη και να περιορίσουν τον αριθμό των ψήφων που 

κάθε μέτοχος θα μπορούσε να έχει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που 

κατείχε. Εντούτοις, καθώς προσπαθούσε η «εταιρική δημοκρατία» να καθιερωθεί, είχε 

ήδη μετασχηματιστεί στην «πλουτοκρατία» με την τάση «μια μετοχή-μία ψήφος» να 

εξαλείφεται, επιτρέποντας έτσι τη συγκέντρωση ιδιοκτησίας και τον έλεγχο (Dunlavy, 

1998). 

 

1.2.2. Ορισμός και  ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται γενικά στο σύνολο των μηχανισμών οι οποίοι 

επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους διευθυντές των επιχειρήσεων, όταν 

υπάρχει διαχωρισμός της ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης (Larcker, Richardson 

και Tuna, 2005). Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των κανόνων με τους 

οποίους μια εταιρία διοικείται και ελέγχεται. Η φιλοσοφία της εταιρικής διακυβέρνησης 
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έχει ως στόχο την προστασία των επενδυτών των εισηγμένων εταιρειών σε 

χρηματιστήρια, ενώ η αναγκαιότητα θέσπισης συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης 

πηγάζει από τη σχέση εντολέα-εντολοδόχου (principal-agent) κυρίως ανάμεσα σε 

μετόχους και διευθυντικά στελέχη, μετόχους και πιστωτές, μεγαλομετόχους και 

μικρομετόχους. Η απόκλιση των σχετικών επιδιώξεων οδηγεί σε σύγκρουση 

συμφερόντων και καθιστά αναγκαίο το σχεδιασμό συστημάτων που διασφαλίζουν τα 

συμφέροντα των εντολέων. Στις επιχειρήσεις, οι μέτοχοι (εντολείς) αναθέτουν τη 

διεύθυνση της επιχείρησης στα διευθυντικά στελέχη (εντολοδόχους). Ομοίως, οι πιστωτές 

εμπιστεύονται τα κεφάλαια τους και έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα διαχείρισης των 

μετόχων. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι μικρομέτοχοι εμπιστεύονται τα κεφάλαια τους στους 

μεγαλομετόχους, οι οποίοι συνήθως αποτελούν και τη διευθυντική ομάδα της 

επιχείρησης. 

Η εταιρική διακυβέρνηση εξετάζει τα προβλήματα διαχείρισης που προκαλούνται 

από το χωρισμό από της ιδιοκτησίας και του ελέγχου στη σύγχρονη εταιρία. Ακόμη και 

στις αναπτυγμένες χώρες, αυτά τα προβλήματα αντιπροσωπειών συνεχίζουν να είναι 

πηγές μεγάλων δαπανών για τους μετόχους. Στις Η.Π.Α., οι πρωταρχικές μέθοδοι 

επίλυσης  αυτών των προβλημάτων διαχείρισης είναι η νομική προστασία των 

μικρότερων επενδυτών (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου τους), η χρήση 

των διοικητικών συμβουλίων ως όργανα ελέγχου της ανώτερης διαχείρισης και η ενεργός 

λειτουργία της αγοράς, που δρα επικουρικά στον εταιρικό έλεγχο, όπως για παράδειγμα 

οι εξαγορές. Η ισχύς αυτών των μεθόδων καθορίζεται από τον κανονισμό ασφαλείας (σε 

ομοσπονδιακό επίπεδο), το δίκαιο των εταιρειών (σε κρατικό επίπεδο), και τους 

εταιρικούς κανόνες (σε εταιρικό επίπεδο). Συνολικά,  οι παραπάνω κανονισμοί, νόμοι και 

διατάξεις καθορίζουν την διανομή ισχύος στη σχέση μεταξύ των επενδυτών και των 

στελεχών των επιχειρήσεων. Παραδείγματος χάριν, οι εταιρίες μπορεί να εφαρμόσουν 

αμυντικές τακτικές, όπως τα «poison pills», για να προσπαθήσουν να αποτρέψουν τις 

εχθρικές εξαγορές. Τέτοιες τακτικές ενάντια στις εξαγορές μπορεί είτε να ωφελήσουν 

τους μετόχους, εάν οι μάνατζερ χρησιμοποιήσουν την αυξημένη διαπραγματευτική τους 

δύναμη ώστε να αυξηθεί η τιμή αγοράς, ή να βλάψουν τους μετόχους, εάν οι μάνατζερ 

χρησιμοποιήσουν τις τακτικές αυτές ώστε να αποκομίσουν ιδιωτικά οφέλη. Ομοίως, οι 

εταιρίες έχουν ευρύ πεδίο στη θέσπιση κανόνων για την ψηφοφορία μετόχων και την 

εκλογή του διοικητικού συμβουλίου. Οι μάνατζερ μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή 

την δυνατότητα ώστε να καταστήσουν ακόμα δυσκολότερη την άσκηση οποιασδήποτε 

επιρροής ή έλεγχου από πλευράς των μετόχων (Gompers, Ishii και Metrick, 2003). 

 8



Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγικές Έννοιες 
 

Μερικοί από τους μηχανισμούς που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων είναι το 

διοικητικό συμβούλιο, οι θεσμικοί μέτοχοι, και η λειτουργία της αγοράς για τον εταιρικό 

έλεγχο. Πολλές κλασσικές  ερευνητικές μελέτες εξέταζαν στο παρελθόν εάν 

διαφορετικές δομές εταιρικής διακυβέρνησης προσκρούουν ή περιορίζουν την 

εκτελεστική συμπεριφορά και εάν ασκούν επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης. 

Παραδείγματα αυτών των τύπων μελετών είναι των Morck, Shleifer και Vishny (1988), 

των Byrd και Hickman (1992), των Brickley, Coles και Terry (1994), του Yermack 

(1996), των Core, Holthausen και Larcker (1999), του Klein (2002) και των Gompers, 

Ishii και Metrick (2003) . 

Η εταιρική διακυβέρνηση έχει επικεντρώσει πρόσφατα την προσοχή πολλών λόγω 

των σκανδάλων μεγάλης ακτινοβολίας όπως αυτά των Adelphia, Enron, WorldCom, τα 

οποία έχουν λειτουργήσει ως προέδαφος για πρόσφατα νομοθετήματα στις Η.Π.Α. αλλά 

και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε το νόμο Sarbanes-Oxley του 

2002, που θεωρείται ο πιο εκτεταμένος κανονισμός εταιρικής διακυβέρνησης των 

τελευταίων 70 ετών (Byrnes et al., 2003).  

 

1.2.3. Γιατί η εταιρική διακυβέρνηση είναι τόσο προεξέχουσα σήμερα; 

 

Γιατί η εταιρική διακυβέρνηση έγινε ένα τόσο προεξέχον θέμα στις προηγούμενες 

δύο δεκαετίες και όχι πριν; Έχει προσδιοριστεί, χωρίς κάποια συγκεκριμένη σειρά, μια 

ακολουθία από διάφορους  λόγους:  

 

I) Το παγκόσμιο κύμα της ιδιωτικοποίησης των προηγούμενων δύο δεκαετιών.  

ΙΙ) Το κύμα εξαγορών της δεκαετίας του '80.  

IΙΙ) Η άρση των ελέγχων και η ολοκλήρωση των αγορών κεφαλαίου.  

ΙV) Η κρίση της ανατολικής Ασίας του 1998, η οποία έχει βάλει στο επίκεντρο την 

εταιρική διακυβέρνηση στις αναδυόμενες αγορές.  

V) Μια σειρά πρόσφατων σκανδάλων στις Η.Π.Α.. και εταιρικές αποτυχίες που 

ξεκίνησαν με όραμα και καλές προοπτικές αλλά δεν κατάφεραν να αναδειχθούν στη 

δεκαετία του '90. 

(Gompers, Ishii και Metrick, 2003) 
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1.2.4. Σύγκρουση συμφερόντων και agency problem 

 

Πριν εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης, της σταθερής 

απόδοσης και της οικονομικής ανάπτυξης, είναι χρήσιμο να έχουμε ένα πλαίσιο στο 

οποίο να αντιληφθούμε πώς η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να έχει επιπτώσεις στην 

εταιρική συμπεριφορά και την οικονομική επίδοση. Η εταιρική διακυβέρνηση 

αναπτύχθηκε για να μετριάσει ή να εξαλείψει τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών 

που έχουν συμφέρον από μια εταιρεία. Μερικές ενδεικτικές διαφορές επιχειρηματικών 

συμφερόντων μεταξύ μετόχων, διευθυντικών στελεχών, πιστωτών, μεγαλομετόχων και 

μικρομετόχων είναι οι ακόλουθες: 

 

• Συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ μετόχων και διευθυντικών στελεχών 

 Τα κύρια αίτια εμφάνισης συγκρούσεων μεταξύ μετόχων και διευθυντικών 

στελεχών είναι τα εξής: 

 Η ανάλωση εταιρικών πόρων σε μη παραγωγικές υπηρεσίες και αγαθά (π.χ. πολυτελή 

γραφεία κτλ.). 

 Η αποφυγή του κίνδυνου (risk aversion) εκ μέρους των διευθυντικών στελεχών. 

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι πολυμετοχικών επιχειρήσεων ενδιαφέρονται μόνο για 

εκείνο το τμήμα του συνολικού κίνδυνου της μετοχής που δεν εξαλείφεται, ενώ τα 

διευθυντικά στελέχη λαμβάνουν υπόψη το συνολικό κίνδυνο. Στο σημείο αυτό 

επομένως εμφανίζεται μια σχετική απόκλιση στο είδος κινδύνου, το οποίο οι μέτοχοι 

και τα διευθυντικά στελέχη λαμβάνουν υπόψη. Συνοπτικά, τα διευθυντικά στελέχη 

έχουν λόγους να απορρίπτουν κερδοφόρα επενδυτικά σχέδια που αυξάνουν τον 

συνολικό κίνδυνο της επιχείρησης και αντίστροφα να αποδέχονται ζημιογόνα 

επενδυτικά σχέδια τα οποία εξυπηρετούν τα ατομικά τους συμφέροντα και 

ενδεχομένως όχι του συνόλου των μετόχων. 

 Ο καθορισμός του ορίζοντα λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Ο βαθμός έκτασης των 

αμοιβών των διευθυντικών στελεχών, που βασίζονται στις πωλήσεις ή στα κέρδη της 

τρέχουσας ή της προηγούμενης χρήσης, ωθεί τα διευθυντικά στελέχη σε θέσπιση 

κίνητρων ώστε να απορρίπτουν επενδυτικά σχέδια που μειώνουν τα κέρδη 

βραχυπρόθεσμα. Αντίθετα, προωθούν επενδυτικά σχέδια που αυξάνουν τα κέρδη 

βραχυχρόνια, αλλά τα μειώνουν μακροπρόθεσμα με φυσικό επακόλουθο τη 

χρηματιστηριακή αστάθεια της επιχείρησης και την καλλιέργεια ενός κλίματος, 
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μεταξύ των μετόχων και των δυνητικών επενδυτών, έλλειψης εμπιστοσύνης προς την 

πλευρά της διοίκησης.  

 

• Συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ μετόχων και πιστωτών 

 Τα κύρια αίτια εμφάνισης συγκρούσεων μεταξύ μετόχων και πιστωτών είναι τα 

εξής: 

 Η ανάληψη από την επιχείρηση επενδυτικών σχεδίων υψηλότερου κίνδυνου από ότι 

είχε αρχικά παρουσιασθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο. 

 Η περαιτέρω δανειακή επιβάρυνση μετά την έκδοση του αρχικού δανείου εκτός από 

την αρχική πρόβλεψη. 

 Η άρνηση των μετόχων να συνεισφέρουν επιπλέον μετοχικό κεφάλαιο όταν η 

επιχείρηση αντιμετωπίζει χρηματοδοτικές δυσχέρειες. 

 

• Συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ μεγαλομετόχων και μικρομετόχων 

 Τα κύρια αίτια εμφάνισης συγκρούσεων μεταξύ μεγαλομετόχων και 

μικρομετόχων είναι τα εξής: 

 Η εκμετάλλευση των μικρομετόχων από τους μεγαλομετόχους μέσω καταχρηστικών 

συναλλαγών της επιχείρησης με επιχειρηματικά σχήματα που ελέγχει αποκλειστικά 

ο μεγαλομέτοχος.  

 Η ανάληψη δραστηριοτήτων άσχετων με τα συμφέροντα της επιχείρησης που 

ικανοποιούν προσωπικές επιδιώξεις των μεγαλομετόχων.  

 

Η εταιρική διακυβέρνηση έχει συνδεθεί παραδοσιακά με το πρόβλημα 

«αντιπροσωπειών» (principal-agent or “agency problem”). Ένα τέτοιο πρόβλημα 

προκύπτει όταν το πρόσωπο που έχει την ιδιοκτησία μιας εταιρείας δεν είναι το ίδιο με το 

πρόσωπο που διαχειρίζεται ή ελέγχει την επιχείρηση, δηλαδή υπάρχει ένας χωρισμός 

μεταξύ της ιδιοκτησίας και του ελέγχου (Berle και Means 1932). 

Τα προβλήματα αντιπροσωπειών καταστούν τους επενδυτές απαισιόδοξους για τις 

μελλοντικές ροές μετρητών. Με βάση αυτήν την απλή ιδέα, το πρότυπο στη μελέτη των 

La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer και Vishny (2002) προβλέπει ότι οι επενδυτές 

ανεβάζουν τις τιμές των μετοχών, επειδή «με καλύτερη νομική προστασία, περισσότερα 

από τα κέρδη της εταιρίας θα επέστρεφαν σε αυτούς ως τόκος ή μέρισμα.» Κατά 

δεύτερον, η καλή εταιρική διακυβέρνηση μειώνει το κόστος του κεφαλαίου, δηλ., το 
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αναμενόμενο ποσοστό επιστροφής. Αυτή η ιδέα τυποποιήθηκε σε ένα πρότυπο από τους 

Lombardo και Pagano (2002). Συγκεκριμένα, επέκτειναν το πρότυπο τιμολόγησης των 

φανερών και αφανών μακροπρόθεσμων κεφαλαίων - Capital Asset Pricing Model 

(C.A.P.M.) για να αξιολογήσει τις αναμενόμενες δαπάνες αντιπροσωπειών που 

προκαλούνται από τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ανώτερων υπαλλήλων και 

των μετόχων.  

Η διασκορπισμένη ιδιοκτησία ενισχύει τα προβλήματα αντιπροσωπειών και δίνει 

αφορμή για συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των διάφορων εταιρικών ατόμων που 

έχουν συμφέροντα από την επιχείρηση και καταλήγει στη δημιουργία ενός συλλογικού 

προβλήματος δράσης μεταξύ των επενδυτών. Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών για την 

εταιρική διακυβέρνηση έχει σχέση με την επίλυση αυτού του συλλογικού προβλήματος 

δράσης (Becht, Bolton και Röell, 2002). 

Συγκεντρωτικά, για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων οι μηχανισμοί της 

εταιρικής διακυβέρνησης που αναπτύσσονται είναι η δομή του διοικητικού συμβουλίου 

(επιτροπές, μη εκτελεστικά στελέχη, χωρισμός των ρόλων προέδρου - διευθύνοντος 

συμβούλου, οι θεσμικοί επενδυτές, τα δικαιώματα ψήφου), η άμυνα σε κινήσεις 

εξαγορών και οι αμοιβές στελεχών, κινήσεις που επαληθεύονται από μεγάλο μέρος 

μελετών και συναντάται στην δομή της εταιρικής διακυβέρνησης μεγάλων εταιρειών και 

οργανισμών. Καθένας από αυτούς τους μηχανισμούς αναπτύσσεται περιληπτικά στην 

επόμενη ενότητα. 

 

1.3. Λειτουργία της  Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Τα προβλήματα αντιπροσωπειών που προκύπτουν από το χωρισμό της ιδιοκτησίας 

και του ελέγχου αυξάνουν την ανάγκη για ένα πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που θα 

ενισχύει τη διευθυντική υπευθυνότητα και θα ενθαρρύνει τους διευθυντές των εταιρειών 

για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της εταιρείας παρά να ακολουθήσουν την υλοποίησης 

των δικών τους στόχων. Επιπλέον, ένα καλό εταιρικό πλαίσιο διακυβέρνησης πρέπει να 

προστατεύσει τους μετόχους μειονότητας από την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων είτε 

από τους διευθυντές είτε τους θεσμικούς μετόχους ενώ συγχρόνως θα ενθαρρύνει την 

αύξηση της αποδοτικότητας της επένδυσης. Τα μέσα με τα οποία αυτό επιτυγχάνεται 

ποικίλλουν ανάμεσα στα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης που υιοθετούνται από 

διάφορες χώρες και, ακόμη και μέσα σε μια ενιαία χώρα, στους βιομηχανικούς τομείς. 
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Παρ’ όλα αυτά, στο μεγαλύτερο ποσοστό των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης 

συναντάμε τους μηχανισμούς που αναπτύσσονται στη συνέχεια.  

 

1.3.1. Δομή Διοικητικού Συμβουλίου 

 

     Οι βασικότερες αρμοδιότητες με τις οποίες επιφορτίζεται ένα Δ.Σ., είναι να 

διασφαλίζει την ποιότητα των διοικητών της εταιρίας ή των διευθυντικών της στελεχών, 

την νομότυπη και με ακρίβεια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων και 

τέλος τη διάθεση επαρκών κινήτρων με υψηλές αποδόσεις στους μάνατζερ.  

     Συνοπτικά οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. μιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες: 

 

• Η εκλογή, αξιολόγηση και πιθανή αντικατάσταση του διευθύνοντος συμβούλου, 

εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

• Ο καθορισμός της απόδοσης του εφαρμοζόμενου management της διοίκησης και 

κατάστρωση ή ανάπλαση στρατηγικού σχεδιασμού. 

• Η επίβλεψη και έγκριση, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, των οικονομικών και 

κύριων στρατηγικών στόχων και σχεδιασμού της επιχείρησης. 

• Η παροχή συμβουλών και γενικής καθοδήγησης σε ανώτερα διοικητικά στελέχη. 

• Η επιλογή και πρόταση στους μετόχους, ενός αριθμού υποψηφίων προς εκλογή για 

το σώμα του Δ.Σ. της επιχείρησης. 

• Ο έλεγχος λειτουργίας και αρτιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς. 

• Ο έλεγχος των αποφάσεων και των επιλογών του Διευθύνοντος Συμβούλου και 

των λοιπών διευθυντικών στελεχών. 

       

1.3.2. Μη εκτελεστικά/ ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ. – Επιτροπές Δ.Σ.  

 

 Η αναγκαιότητα ύπαρξης των μελών αυτών στο Δ.Σ. μιας επιχείρησης έγκειται 

στην αδυναμία των μετόχων να εποπτεύσουν από κοντά την εταιρία όσο αφορά στη 

στρατηγική και την απόδοση της. Ο ρόλος των μη εκτελεστικών μελών είναι να 

συμπληρώνουν το κενό αυτό ανάμεσα στους απληροφόρητους μετόχους και στα πλήρως 

πληροφορημένα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τα εποπτεύουν στενά. Τα μη εκτελεστικά 

μέλη συνήθως έχουν ένα ρόλο επιτήρησης των παραπάνω στελεχών σε τομείς, όπως η 
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οικονομική απόδοση της επιχείρησης και σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη 

στρατηγική και το μέλλον της. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πρέπει να μην είναι 

μέτοχοι και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή 

πρόσωπα.  Υπάρχουν τρεις τομείς, όπου η ύπαρξη τέτοιων ελεγκτικών προσώπων 

κρίνεται απαραίτητη: 

• Ο ορισμός και η αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών ( Nomination Committee).  

• Η αμοιβή των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. 

( Remuneration Committee ).  

• Ο έλεγχος των λογιστικών καταστάσεων για την απόδοση της επιχείρησης ( Audit 

Committee ).  

 

 Τα παραπάνω μέλη βελτιώνουν την αποδοτικότητα του Δ.Σ., αφού περιορίζουν τα 

φαινόμενα αυθαίρετων αποφάσεων και στρατηγικών κινήσεων, οι οποίες δεν 

συμβαδίζουν με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μετόχων 

 

1.3.3.  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Η ιδέα του διαχωρισμού των εξουσιών προέδρου του Δ.Σ. και διευθύνοντος 

συμβούλου δεν είναι νέα. Ήδη, από το 1992 περιλαμβάνεται στον Βρετανικό κώδικα 

εταιρικής διακυβέρνησης “Cadbury Code”, ενώ έκτοτε τυγχάνει αυξανόμενης 

επενδυτικής αναγνώρισης. 

     Κάποια από τα πλεονεκτήματα του διαχωρισμού των ρόλων είναι (Monks, Minow, 

1995):  

•     Δεν υπάρχει συγκέντρωση μεγάλης δύναμης σε ένα πρόσωπο, αλλά μοιράζεται 

περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό αλαζονικές τάσεις διοίκησης και κινήσεις οι 

οποίες αποσκοπούν σε εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. 

• Το διοικητικό συμβούλιο αποδίδει καλύτερα επειδή κάθε κίνηση εξετάζεται 

πολύπλευρα και πολυεπίπεδα. 

• Η διαχείριση καταστάσεων κρίσεως είναι αποτελεσματικότερη λόγω της καλύτερης 

οργανωτικής δομής του διοικητικού συμβουλίου. 

 

      Στον αντίποδα βρίσκονται τα ακόλουθα μειονεκτήματα: 
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• Αποτυχία στη συνεργασία μεταξύ των δύο κορυφαίων στελεχών. 

• Περιπλέκεται περισσότερο η διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

• Δημιουργία σύγχυσης και μη ακριβής διαχωρισμός - μερισμός των ευθυνών στα 

ανάλογα πρόσωπα.  

 

1.3.4. Θεσμικοί Επενδυτές, Δικαιώματα Ψήφου & Αμοιβές στελεχών 

 

Οι θεσμικοί επενδυτές ασκούν κατ’ εξοχήν πίεση προς τη διοίκηση για την 

εφαρμογή καλών αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς στις εταιρίες που επενδύουν 

διατηρούν σημαντικές θέσεις. 

Όσον αφορά στο δικαίωμα ψήφου, είναι ένα από τα ειδικά δικαιώματα που 

προσδίδει στον επενδυτή, ως μεμονωμένο άτομο, η κατοχή κοινών μετοχικών τίτλων. Η 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ψηφοφορία, ο αριθμός των δικαιωμάτων 

ψήφου που απορρέει από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο κάθε μέτοχος και o 

βαθμός στον οποίο σημαντικά για την εταιρεία θέματα τίθενται σε ψηφοφορία, 

αποτελούν τα κυριότερα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, στην κατηγορία των 

δικαιωμάτων ψήφου.  

Προκειμένου να ευθυγραμμιστούν τα συμφέροντα των εκτελεστικών μελών με τα 

συμφέροντα των μετόχων, τα σύγχρονα συστήματα συχνά περικλείουν αμοιβές βάσει της 

απόδοσης της εταιρίας, μέσω παροχών μετοχών και μετοχών προαίρεσης. Το 

αποτέλεσμα είναι η αμοιβή των εκτελεστικών στελεχών να είναι σε κάποιο βαθμό 

εξαρτημένη από την πορεία της τιμή της μετοχής και τα εκτελεστικά μέλη έχουν κίνητρο 

να προάγουν την αξία της εταιρείας (Monks και Minow, 1995). 

 

1.3.5. Αμυντικές πρακτικές κατά της εξαγοράς 

 

      Οι εταιρίες, στην προσπάθειά τους να αμυνθούν έναντι των εξαγορών, προχωρούν σε 

θέσπιση πρακτικών οι οποίες, ενώ βοηθούν τη διοίκηση, συχνά αποβαίνουν εις βάρος της 

εταιρικής διακυβέρνησης και των επενδυτών. 

      Αν η αγορά ευνοεί τις επιθετικές εξαγορές, η διοίκηση της εταιρίας θα έχει 

μεγαλύτερα κίνητρα για να κρατήσει πιστούς σε αυτήν τους μετόχους, μέσω της 

βελτίωσης των αποτελεσμάτων, του διαλόγου και της ανταπόκρισης στις παραινέσεις 
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τους. Αντίθετα, οι εταιρίες των οποίων ο τρόπος διοίκησης τις προστατεύει από την 

εξαγορά, εκτιμώνται ως πιο επιρρεπείς στην υιοθέτηση αλαζονικής συμπεριφοράς. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα πλαίσιο ιδανικής θεσμοθέτησης και λειτουργίας 

της εταιρικής διακυβέρνησης στο εσωτερικό μιας επιχείρησης. Στον αντίποδα των 

θετικών επιχειρημάτων για την υιοθέτηση μιας τέτοιας αρχής λειτουργίας από μια 

επιχείρηση, βρίσκονται πραγματικά παραδείγματα εταιριών οι οποίες μολονότι 

ακολουθούν το υπόδειγμα της εταιρικής διακυβέρνησης, εντούτοις τα αποτελέσματα δεν 

είναι τα προσδοκώμενα.  

 

1.3.6. Συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Ενώ μερικά συστήματα χαρακτηρίζονται από ευρεία και διασκορπισμένη ιδιοκτησία 

(outsider systems), άλλα τείνουν να χαρακτηριστούν από συγκεντρωμένη ιδιοκτησία ή 

έλεγχο (insider systems), όπου ο μέτοχος που κατέχει τον έλεγχο της επιχείρησης μπορεί 

να είναι ένα άτομο, μια εταιρεία οικογενειακής εκμετάλλευσης, μια συμμαχία ομάδων, 

ένα οικονομικό ίδρυμα ή άλλες εταιρίες που δρουν μέσω μιας επιχείρησης 

εκμετάλλευσης ή μέσω εταιρειών συμμετοχών. Τα δύο συστήματα αναπτύσσονται 

αναλυτικότερα στο παράρτημα 2. Ως παράδειγμα αναφέρουμε ότι σε καμία ευρωπαϊκή 

χώρα ο μεγαλύτερος μέτοχος δεν κατέχει μερίδιο μετοχών μικρότερο από το κατώτατο 

όριο του 5% τη στιγμή που στις Η.Π.Α. άνω των 50% των επιχειρήσεων έχουν έναν 

μέτοχο που κατέχει ποσοστό μικρότερο από το 5% των μετοχών. 

Στα συστήματα διασκορπισμένης ιδιοκτησίας εταιρικής διακυβέρνησης, που 

συναντώνται ειδικότερα στις Η.Π.Α. και στο Η.Β., η βασική σύγκρουση συμφερόντων 

είναι μεταξύ των ισχυρών μάνατζερ των εταιρειών και των αδύνατων μετόχων. Στα 

συστήματα συγκεντρωμένης ιδιοκτησίας ή ελέγχου, που συναντώνται ειδικότερα στην 

ηπειρωτική Ευρώπη και την Ιαπωνία, η βασική σύγκρουση είναι μεταξύ των 

μεγαλομετόχων που ελέγχουν την επιχείρηση (blockholders) και των μετόχων 

μειονότητας. Επομένως, μια από τις πιο εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ των συστημάτων 

εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζονται είναι στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο των 

εταιρειών καθώς και στην ταυτότητα των μετόχων που ελέγχουν την εταιρεία (Mayer, 

1996). 

Εκτός από αυτές τις διαφορές, σημαντικές ρυθμιστικές διαφορές υπάρχουν επίσης. 

Η εταιρική διακυβέρνηση επηρεάζεται από το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο 

οι εταιρίες λειτουργούν (La Porta et al., (1997), Shleifer και Vishny, (1997)). Συγχρόνως, 
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το νομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον είναι εν μέρει η έκβαση των διαφορετικών 

συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης.  

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90, θεωρούνταν ότι και τα γερμανικά και τα 

ιαπωνικά συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης θα μπορούσαν να δώσουν αυξημένη 

οικονομική επίδοση αφού τα συστήματα του Η.Β. και των Η.Π.Α. παρουσίασαν σοβαρές 

ατέλειες στη δομή της διακυβέρνησης σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

των επιχειρήσεων δημοσίου συμφέροντος. Εντούτοις, μετά από τις αδύνατες αποδόσεις 

των ιαπωνικών και γερμανικών οικονομιών, και την οικονομική κρίση στην Ασία το 

1997, τα συστήματα αυτά, που θεωρούνταν τα πλέον πετυχημένα πρότυπα, έχουν 

περιέλθει κάτω από αυστηρή κριτική. Επιπλέον, ενώ οι δομές εταιρικής διακυβέρνησης 

των Η.Π.Α. και του Η.Β. είναι τώρα τα προς μίμηση πρότυπα, πρόσφατη έρευνα σχετικά 

με το επίπεδο αμοιβών των ανώτερων υπαλλήλων έχουν φτάσει αυτά τα συστήματα στο 

σημείο της επαναξιολόγησης.  

Ο ανταγωνισμός της αγοράς δεν μπορεί από μόνος του να λύσει τις αποτυχίες της 

αγοράς που προκύπτουν από τις ασύμμετρες πληροφορίες και τα προβλήματα 

αντιπροσωπειών, που είναι στην καρδιά του προβλήματος της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Οι αποτυχίες της αγοράς, που έχουν ως συνέπεια τις κοινωνικά ανεπαρκείς εκβάσεις, 

είναι ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα υπέρ της νομοθετικής παρέμβασης. Εντούτοις, 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα και η μορφή των διαφορετικών 

συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης μπορούν να επηρεάζονται από διάφορους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντων, της δομή 

της αγοράς κεφαλαίου και εργασίας και τα ρυθμιστικά και νομικά περιβάλλοντα, όπως 

αναφέρθηκε και λίγο νωρίτερα. 

Σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν βασικά δύο διαφορετικά πρότυπα, το 

πρότυπο των μετόχων (shareholder model) και το πρότυπο των κοινωνικών εταίρων 

(stakeholder model), αυτών που έχουν οικονομικό όφελος από την εταιρεία.. Υπό τη 

στενότερη έννοιά του (shareholder model), η εταιρική διακυβέρνηση περιγράφει το 

επίσημο σύστημα της υπευθυνότητας της ανώτερη διοίκησης προς τους μετόχους. Υπό 

την ευρύτερη έννοιά του (stakeholder model), η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει το δίκτυο των επίσημων και άτυπων σχέσεων που 

αφορούν στην εταιρία. Τα δύο πρότυπα αναπτύσσονται αναλυτικά στο παράρτημα 3. 

Εντούτοις, η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των κύριων αγορών και η 

φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου φαίνεται να δημιουργεί ένα περιβάλλον στο 

οποίο οι διαφορές της εταιρικής διακυβέρνησης γίνεται ολοένα και λιγότερο αιχμηρές. 
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Παραδείγματος χάριν, ενώ οι οικογενειακές επιχειρήσεις συχνά υπερίσχυαν στην 

Αυστραλία, τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία, πλέον αυτό το σχέδιο της 

συγκεντρωμένης ιδιοκτησίας συνυπάρχει με μια ισχυρή αναγνώριση των δικαιωμάτων 

των μετόχων, καθώς επίσης ενισχύεται και η σημασία της μεγαλύτερης διαφάνειας στον 

εταιρικό τομέα. 

Όλο και περισσότερο, οι θεσμικοί επενδυτές και τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. γίνονται ενεργοί συμμετέχοντες στην εταιρική 

διακυβέρνηση των εταιριών. Οι δυνάμεις σύγκλισης στην εργασία και στους δύο τύπους 

συστημάτων είναι πρώτιστα ένα αποτέλεσμα παγκοσμιοποίηση των χρηματιστικών 

αγορών. Οι εταιρίες, και πιο συγκεκριμένα οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, όλο και 

περισσότερο υιοθετούν τις καλύτερες πρακτικές των υπαρχόντων συστημάτων σε μια 

προσπάθεια να βελτιώσουν την εταιρική αποδοτικότητα και να προσελκύσουν εξωτερικά 

κεφάλαια..  

Οι διαφορές στα συστήματα της εταιρικής διακυβέρνησης, οι αλληλεπιδράσεις τους 

με το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και με το βαθμό ανταγωνισμού στις αγορές 

προϊόντων, έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στην εταιρική απόδοση και στην 

οικονομική επίδοση. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές οδηγούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις 

συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης (Aoki, 1994), με βασικό μειονέκτημα γεγονός ότι 

οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι συχνά δύσκολο να διατυπωθούν με ακριβή τρόπο.  

 

1.3.7.  Διεθνείς πρωτοβουλίες βελτίωσης των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης 

 

      Σημαντικό παράδειγμα τέτοιων πρωτοβουλιών είναι η δημιουργία της επιτροπής 

Cadbury στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από μια σειρά δυσμενών επιχειρηματικών 

εξελίξεων τον Μάιο του 1991. Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι η μελέτη των 

χρηματοοικονομικών πτυχών του συστήματος της εταιρικής διακυβέρνησης στο Η.Β.. Η 

κεντρική ιδέα των προτάσεων που κατέθεσε η επιτροπή είναι πως όσο ενισχύεται η 

ανεξαρτησία του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι των διευθυντικών στελεχών, τόσο 

θωρακίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση του εποπτικού και ελεγκτικού του 

ρόλου επί των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων ή την αντικατάσταση των ανεπαρκών στελεχών. Μερικές 

από τις προτάσεις είναι: 
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  Τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών πρέπει να περιλαμβάνουν και μη εκτελεστικά 

μέλη, δηλαδή σύμβουλους που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία. 

  Οι θέσεις του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος 

σύμβουλου είναι προτιμότερο να κατέχονται από διαφορετικά πρόσωπα. 

  Οι εταιρίες πρέπει να θεσπίσουν επιτροπή εσωτερικού έλεγχου, που θα απαρτίζεται 

κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

  Οι εταιρίες πρέπει να θεσπίσουν επιτροπή καθορισμού αμοιβών διευθυντικών/ 

διοικητικών στελεχών, που θα απαρτίζεται αποκλειστικά ή κυρίως από μη εκτελεστικά 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

  Οι εταιρείες πρέπει να θεσπίσουν επιτροπή υποβολής και αξιολόγησης     

υποψηφιοτήτων για το διοικητικό συμβούλιο. 

 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στο Η.Β., μπορούμε να πούμε ότι από το 1992 

και έπειτα έχει καταρτιστεί μια πληθώρα από κώδικες με τελευταίο τον Combined Code 

του 2006. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από το 1999 ο Οργανισμός για την Οικονομική 

Συνεργασία και Ανάπτυξη (O.E.C.D. – Organisation for Economic Co-operation and 

Development) προχώρησε στην κατάρτιση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης με 

ένα εγχειρίδιο που ονομάστηκε “OECD Principles of Corporate Governance” με σκοπό 

να προωθηθεί η εταιρική διακυβέρνηση σε θέμα ημερήσιας διάταξης και ενδιαφέροντος 

για τις επιχειρήσεις και να παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες για τις νομοθετικές και 

ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, τόσο στις χώρες του ΟΟΣΑ όσο και στις χώρες που δε 

συμμετέχουν σε αυτόν τον οργανισμό. 

Από την άλλη πλευρά, παρομοίου ενδιαφέροντος είναι και ο νόμος Sarbanes-Oxley 

του 2002, που είναι επίσης γνωστός και ως “Public Company Accounting Reform and 

Investor Protection Act of 2002” και κοινώς καλείται SOX ή SarbOx. Πρόκειται για έναν 

νόμο των Η.Π.Α. ο οποίος δημιουργήθηκε για να απαντήσει σε έναν μεγάλο αριθμό 

εταιρικών και χρηματοοικονομικών σκανδάλων, όπως για παράδειγμα της Enron, της 

Tyco International και της WorldCom (που είναι τώρα γνωστή ως MCI). Ο νόμος αυτός 

περιλαμβάνει 11 μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται ζητήματα που καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα περιπτώσεων που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση, όπως για παράδειγμα 

από τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών ως και τις ποινές που θα 

αντιμετωπίσουν οι παραβάτες. Είναι σημαντικό τέλος το γεγονός ότι θεωρείται από 
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πολλούς ως η πιο σημαντική αλλαγή στους νόμους που αφορούν στην προστασία των 

Η.Π.Α. από το New Deal του 1930. 

Πέραν από αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγματα, πρόσφατα και άλλες πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες θέσπισαν νέα πρότυπα, κανόνες και κώδικες καλύτερης πρακτικής για 

να καθορίσουν νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες επιχειρήσεις, σε μία 

προσπάθεια να βελτιωθεί το γενικό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης. Στην Ελβετία, 

παραδείγματος χάριν, η «οδηγία για τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρική 

διακυβέρνηση» και ο «ελβετικός κώδικας καλύτερης πρακτικής» εφαρμόζονται από την 

1η Ιουλίου 2002. Ομοίως, ο «γερμανικός κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης» έχει τεθεί 

σε ισχύ από τις αρχές του 2002 και περιέχει συστάσεις και προτάσεις όσον αφορά τη 

«καλή» εταιρική διακυβέρνηση για τη διαχείριση και επίβλεψη των επιχειρήσεων. Αυτό 

το νέο σύνολο κανόνων, το οποίο είναι γενικά αναγνωρισμένο ότι αντιπροσωπεύει την 

«αρμόδια» εταιρική διακυβέρνηση, επιτρέπει την κατασκευή ενός ευρέως και 

συγκεκριμένου δείκτη εταιρικής διακυβέρνησης και, ως εκ τούτου, είναι ένα βέλτιστο 

σημείο εκκίνησης για περαιτέρω εφαρμογή μεθόδων εταιρικής διακυβέρνησης (Beiner, 

Drobetz, Schmid και Zimmerman, 2004). 

1.3.8. Πρωτοβουλίες βελτίωσης των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης στην    

Ελλάδα 

 

Ως μια πρώτη προσπάθεια η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εξέφρασε το 1999 

την επιθυµία της για τη διατύπωση, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους παραγωγικούς 

φορείς της ελληνικής οικονοµίας, αρχών και βέλτιστων πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, προχώρησε στην πρωτοβουλία 

σύστασης ειδικής επιτροπής για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία 

κατάρτισε έναν κώδικα µε τίτλο «Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα: 

Συστάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και του ανταγωνιστικού 

μετασχηµατισµού της». Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μια πρώτη διατύπωση των αρχών 

και πρακτικών για σύγχρονη και αποδοτική εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα με 

όραμα την υιοθέτηση του κώδικα από τις Ελληνικές επιχειρήσεις. 

      Ακολούθως, και σχετικά πρόσφατα, η ελληνική Βουλή ψήφισε τον Νόμο 3016/17-5-

2002, ο οποίος εισάγει ειδικά θέματα  διοίκησης και λειτουργίας ανώνυμων εταιριών που 

έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες ακίνητες άξιες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 

αγορά που λειτουργεί στη χώρα μας. 
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      Ο νόμος ορίζει πως πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου αποτελεί η διαρκής επιδίωξη ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής άξιας 

της εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου απαγορεύεται να επιδιώκουν συμφέροντα αντίθετα με αυτά 

της εταιρίας. Περαιτέρω, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν εγκαίρως να 

αποκαλύπτουν στο διοικητικό συμβούλιο τα ίδια συμφέροντα τους που προκύπτουν από 

συναλλαγές της εταιρίας ή διασυνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεις. 

      Επίσης, ο νόμος αναφέρεται στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου προβλέποντας 

τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο μη εκτελεστικών μελών τουλάχιστον 1/3 του 

συνολικού αριθμού των μελών.  Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να 

υπάρχουν τουλάχιστον δυο ανεξάρτητα μέλη εκτός αν στο διοικητικό συμβούλιο 

μετέχουν και εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετοχών. Τα ανεξάρτητα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με 

συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. 

      Περαιτέρω, ο νόμος ορίζει ότι οι αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά 

στελέχη καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, ενώ οι αμοιβές των μη 

εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται βάση νομοθεσίας και 

είναι ανάλογες του χρόνου που τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαθέτουν για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

      Ακόμη, θεσπίζονται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και υπηρεσία εσωτερικού 

έλεγχου. Συγκεκριμένα, η διενέργεια εσωτερικού έλεγχου πραγματοποιείται από ειδική 

υπηρεσία της εταιρίας στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, το οποίο δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία 

άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και εποπτεύεται από μη εκτελέστηκα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από το διοικητικό 

συμβούλιο. Απαγορεύεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εν ενεργεία 

διευθυντικά στελέχη ή συγγενείς των παραπάνω. 

      Από τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Έλεγχου έχει ιδιαίτερη σημασία η 

δυνατότητα αναφοράς στο διοικητικό συμβούλιο τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών 

στελεχών της εταιρίας, με τα συμφέροντα αυτής. 
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1.4. Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα : Η άποψη των ελληνικών εταιρειών 

 

Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το σύνολο των κανόνων βάσει των οποίων διοικείται 

μια εταιρεία με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της μακροχρόνιας αξίας 

της επένδυσης όλων των ομάδων που έχουν συμφέρον από τη λειτουργία της: των 

μετόχων, του Διοικητικού Συμβουλίου, της ομάδας διοίκησης, των εργαζόμενων, των 

πιστωτών, των προμηθευτών, του κράτους και γενικότερα όλης της κοινότητας.  

Η εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης αφορά περισσότερο στην 

αποτελεσματικότητά των εταιρειών και όχι μόνο στη συμμόρφωσή τους. Πολλές 

εταιρείες αντιμετωπίζουν την εταιρική διακυβέρνηση ως ένα εργαλείο όχι μόνο για τη 

βελτίωση της αξίας των επενδυτών τους αλλά και της απόδοσης της εταιρείας.  

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών επί τη βάσει του οποίου 

οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η ανώνυμη εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και 

ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρία στα 

πλαίσια του εταιρικού συμφέροντος. 

Ιδιαίτερα για εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε διεθνείς 

κεφαλαιαγορές, ισχύουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί ελέγχου και παρακολούθησης των 

δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, και στην Ελλάδα, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο 

(Ν.3016/17-5-2002) ορίζονται συγκεκριμένοι κανόνες λειτουργίας του Εσωτερικού 

Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Εταιρειών.  

Στη συνέχεια, ας δούμε τι σημαίνει ο όρος εταιρική διακυβέρνηση για μεγάλες 

ελληνικές εταιρείες, δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, όπως την ορίζουν και την 

οριοθετούν στα πλαίσια της λειτουργίας τους. 

 

Ο.Τ.Ε. 

       Υλοποιώντας έναν από τους κύριους στρατηγικούς του στόχους, ο Ο.Τ.Ε. ξεκίνησε 

την εφαρμογή των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης με στόχο όχι μόνο να παρέχει 

έγκυρη και πλήρη ενημέρωση στους επενδυτές μας, αλλά και να βελτιώσει την 

εμπιστοσύνη τους, να κάνει τη λειτουργία της πιο αποτελεσματική, την απόδοσή της και 

τη στρατηγική της πιο διαφανείς και τις πρακτικές διαχείρισής της πιο υπεύθυνες.  
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COSMOTE 

       Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη σημασία στη σωστή εταιρική διακυβέρνηση και έχει 

θεσπίσει ένα σύνολο εσωτερικών κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου που 

αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση της διοίκησης της επιχείρησης με τα συμφέροντα των 

stakeholders, δηλαδή όσων έχουν έννομο συμφέρον από τις δραστηριότητες της 

επιχειρήσεως. Στόχος της εταιρίας μέσω της εφαρμογής των αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι η αξιόπιστη και λειτουργική κατανομή εξουσιών μεταξύ μετόχων, 

διοίκησης και μελών της διοίκησης. Οι μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου των 

δραστηριοτήτων της εταιρίας την καθιστούν διαφανή προς το επενδυτικό κοινό και 

διασφαλίζουν τα έννομα συμφέροντα των μετόχων της. Στo πλαίσιo αυτό και σε 

συμμόρφωση με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις σχετικές 

νομοθετικές διατάξεις, η εταιρία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Στον 

εσωτερικό κανονισμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι κανόνες λειτουργίας της 

γενικής συνέλευσης των μετόχων, του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, της 

επιτροπής διοίκησης, της διευρυμένης επιτροπής διοίκησης, της επιτροπής ελέγχου, της 

επιτροπής αμοιβών και διορισμού ανωτάτων στελεχών, της διεύθυνσης εσωτερικού 

ελέγχου, η εκλογή και οι αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου, η διάρθρωση και 

το αντικείμενο των λειτουργιών της εταιρίας και η σχέση τους με τη διοίκηση, κανόνες 

για τις διαδικασίες πρόσληψης διευθυντικών στελεχών και την αξιολόγησή τους, για την 

επικοινωνία/ενημέρωση του κοινού και των μετόχων, για τις συναλλαγές/σχέσεις με 

συνδεδεμένες εταιρίες και τις συναλλαγές συγκεκριμένων διευθυντικών στελεχών, οι 

υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της εταιρίας ως 

εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι υποχρεώσεις των 

μετόχων. Τέλος, η σχέση των εργαζομένων με την εταιρία ρυθμίζεται με εσωτερικό 

κανονισμό προσωπικού και επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. 

 

Ε.Τ.Ε. 

Η Ε.Τ.Ε. θεωρεί την εταιρική της διακυβέρνηση βασικό μοχλό για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και της εμπιστοσύνης των επενδυτών και των 

συμμέτοχών της. Εξάλλου, ο ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης καθίσταται ιδιαίτερα 

σημαντικός ενόψει της μετάβασης της Ε.Τ.Ε. από κρατικά ελεγχόμενο οργανισμό σε 
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όμιλο με ευρεία μετοχική βάση, αυξανόμενη παρουσία στην περιφέρεια και περισσότερο 

από 30% του κεφαλαίου του στα χέρια ξένων θεσμικών επενδυτών. 

Στις αρχές του 2005, η τράπεζα υιοθέτησε πρόγραμμα βελτίωσης πλαισίου 

εταιρικής διακυβέρνησης, και κατά τη διάρκεια του έτους πολλοί από τους βασικούς 

στόχους του προγράμματος αυτού επιτεύχθηκαν: Το Δ.Σ. έχει συστήσει τρεις επιτροπές, 

που απαρτίζονται από μη εκτελεστικά μέλη, και έχει βελτιώσει τις πολιτικές αξιολόγησης 

των ανώτατων στελεχών της διοίκησης και αμοιβής των μελών του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε..  

Τον Φεβρουάριο του 2006, το Δ.Σ. υιοθέτησε πλαίσιο Κατευθυντήριων Γραμμών 

Εταιρικής Διακυβέρνησης στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά οι δομές και οι πολιτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας. Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν ώστε η Ε.Τ.Ε. να 

έχει εναρμονίσει εν γένει την πολιτική της με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και να κατέχει 

ήδη ηγετική θέση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα και στην 

εγχώρια κεφαλαιαγορά.  

 

Τράπεζα Alpha (Alpha Bank) 

Η Alpha Bank υιοθέτησε και εφάρμοσε, ήδη από το 1994, τις αρχές της εταιρικής 

διακυβερνήσεως, επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους μετόχους της και 

την άμεση και συνεχή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η τράπεζα έχει προχωρήσει στο διαχωρισμό των καθηκόντων του 

προέδρου από αυτά του διευθύνοντος συμβούλου, όπως ισχύει σε πολλές χώρες του 

εξωτερικού και τείνει να καθιερωθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπροσθέτως, έχει 

συστήσει Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμορφώσεως και έχει θεσπίσει βασικές αρχές 

συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας σε περιπτώσεις παροχής δώρων, 

πλεονεκτημάτων ή ωφελειών εν γένει με σκοπό να προωθήσει τα πρότυπα που επιβάλει η 

σύγχρονη διακυβέρνηση των εταιριών και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των 

κανόνων για τον εσωτερικό έλεγχο. 

 

ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ 

Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα των ρυθμίσεων του συνόλου των σχέσεων 

μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, της διοίκησης, των εργαζομένων, των 

συνεργατών και των μετόχων της επιχείρησης με κύριο σκοπό την εξασφάλιση και 
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αποδοτική διαχείριση των πόρων της εταιρίας και την μεγιστοποίηση της απόδοσης για 

τον μέτοχο, μέσα από διαφανείς διαδικασίες και πρακτικές. 

Στην εταιρία μας έχει ολοκληρωθεί η υιοθέτηση ενός συστήματος εταιρικής 

διακυβέρνησης απόλυτα σύγχρονου και πλήρως ευθυγραμμισμένου με τους Νόμους που 

πρόσφατα θεσπίστηκαν. (ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡIΘ. 3016 (ΦΕΚ 110 Α΄/17-05-2002) 

      Ειδικότερα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ο αριθμός των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» αυξήθηκε από πέντε σε ένδεκα. Η 

σύνθεση του νέου Συμβουλίου διαμορφώθηκε έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

αντικειμενικότητα των αποφάσεων του ανώτατου οργάνου διοίκησης της Εταιρίας. Εννιά 

από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τα δύο 

είναι ανεξάρτητα όπως ο νόμος ορίζει. Η ευρύτερη σύνθεση του Δ.Σ. δημιούργησε τις 

προϋποθέσεις για τη σύσταση δύο επιτροπών που προβλέπονται από το νέο νόμο περί 

εταιρικής διακυβέρνησης. Η μία είναι η Επιτροπή Ελέγχου και η δεύτερη η Επιτροπή 

Προσωπικού και Προγραμματισμού Διαδοχής. Δημιουργήθηκε τέλος ειδική Υπηρεσία 

Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων με σκοπό την παροχή εγκαίρως 

και με σαφήνεια όλων των σημαντικών για τους επενδυτές πληροφοριών που αφορούν 

στα εταιρικά πράγματα. 

 

Marfin Financial Group 

Η Marfin Financial ακολουθεί πιστά τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης 

διαβεβαιώνοντας το επενδυτικό κοινό ότι τα κεφάλαια της εταιρίας χρησιμοποιούνται με 

τον άριστο δυνατό τρόπο. Η εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης στη 

Marfin F.G. στοχεύει: 

 Στην ανεξάρτητη επιτήρηση της διοίκησης  

 Διαφάνεια όσον αφορά το διαχωρισμό ιδιοκτησίας και διοίκησης της επιχείρησης  

 Στην συμμετοχή των μετόχων σε σημαντικές αποφάσεις για την επιχείρηση.  

 

Στη βάση αυτή η εταιρία ακολουθεί όχι μόνο τους βασικούς κανόνες εταιρικής 

διακυβέρνησης όπως προβλέπονται από τη Ελληνική νομοθεσία, αλλά έχει θεσπίσει 

επιπλέον κανόνες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  Αναλυτικότερα, έχουν συσταθεί 

ειδικές επιτροπές που στοχεύουν να βοηθήσουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική 

εποπτεία και παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης της εταιρείας.  
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Στη Marfin F.G. και στο πλαίσιο εθελοντικών αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης 

λειτουργούν οι εξής επιτροπές: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

 Η επιτροπή αυτή σχεδιάζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την 

επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας και του ομίλου, σε βραχυπρόθεσμο αλλά και 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού της, τις 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και την επάρκεια των κεφαλαίων. 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 Η επιτροπή αυτή εκτιμά τους διάφορους επενδυτικούς κινδύνους στους οποίους 

εκτίθεται η εταιρεία και αποφασίζει τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον περιορισμό τους. 

Καθορίζει επίσης τους στόχους, βάσει των οποίων θα συντάσσονται οι επιμέρους 

προϋπολογισμοί των εταιρειών του Ομίλου και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το 

συνολικό προϋπολογισμό. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Η επιτροπή αυτή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού 

και εξωτερικού  ελέγχου καθώς επίσης εποπτεύει την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της 

εταιρείας. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ  

Η επιτροπή αυτή ασχολείται αποκλειστικά με θέματα στελέχωσης, αμοιβών, 

κινήτρων, σε επίπεδο ανωτέρων στελεχών της εταιρείας και των θυγατρικών της. 

 

Intracom Holdings  

Ως εταιρική διακυβέρνηση ορίζεται το σύνολο των κανόνων που διέπει τις σχέσεις 

μεταξύ των μετόχων, της Διοίκησης και όσων επηρεάζονται από τη λειτουργία της 

εταιρίας (όπως εργαζόμενοι, προμηθευτές, πελάτες, κοινωνικό σύνολο). Σκοπός της 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης προς όφελος 

των μετόχων της, όσων συμβάλλουν στην ανάπτυξή της και της κοινωνίας γενικότερα.  

Η Intracom Holdings έχει οργανωμένο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης για την 

εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης και λειτουργίας της, η οποία χαρακτηρίζεται 

από διαφάνεια. Η εταιρία φροντίζει για την επαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των 
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μετόχων της και των υποψηφίων επενδυτών, μεριμνά δε για την ισότιμη μεταχείριση 

όλων των μετόχων και λειτουργεί ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης αυτών.  

Η Intracom Holdings έχει την απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή εταιρικής 

διακυβέρνησης που περιλαμβάνει: όργανα διοίκησης με σαφείς ρόλους, αρμοδιότητες 

και υποχρεώσεις, κατάλληλη οργανωτική δομή και εταιρικές διαδικασίες, 

αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και πλήρη επικοινωνία τόσο με το 

εξωτερικό, όσο και με το εσωτερικό της περιβάλλον.  

Η εταιρική διαχείριση και η υπευθυνότητα αφορά σε μεγάλο αριθμό 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης όπως οι επιτροπές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

η ανεξαρτησία και πολύπλευρη εκπροσώπηση στα συμβούλια, οι δομές διαχείρισης της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι όροι εκλογής και λειτουργίας των διοικητικών 

συμβουλίων, η απόδοση και οι αποζημιώσεις των διευθυντών και ανώτερων στελεχών, 

τα κριτήρια διαχείρισης, οι δεσμεύσεις απέναντι στους μετόχους και τους κοινωνικούς 

εταίρους και η σύνδεση της απόδοσης των στελεχών με την κοινωνική απόδοση. 

 

Τράπεζα Πειραιώς  

Η Τράπεζα Πειραιώς, με γνώμονα τη διαρκή ενίσχυση της αξίας της και την 

προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος, έχει υπερκαλύψει τις απαιτήσεις του ισχύοντος 

θεσμικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης. Έτσι:  

 

• διαθέτει "Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας", με τον οποίο διασφαλίζεται η 

διαφάνεια και η σύμμετρη πληροφόρηση και καλύπτονται θέματα, τα οποία δεν 

προβλέπονται από το καταστατικό της Τράπεζας, αλλά είναι απαραίτητα για την 

εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και "Κώδικα Δεοντολογίας", 

 

• διαθέτει οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου με θεσμοθετημένες 

αρμοδιότητες, το οποίο απαρτίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου (Audit 

Committee) και την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου), οι οποίες είναι ανεξάρτητες και υπάγονται απευθείας στη Διοίκηση της 

τράπεζας,  
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• έχει προσαρμόσει τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ώστε να είναι 

σύμφωνη με τα ισχύοντα περί εκτελεστικών και μη μελών,  

• έχει οργανώσει υπηρεσίες ενημέρωσης επενδυτών, εξυπηρέτησης μετόχων και 

εταιρικών ανακοινώσεων, επιφορτισμένες με το έργο της πληροφόρησης των 

επενδυτών, των μετόχων και των αρμόδιων εποπτικών αρχών αντίστοιχα. 

 

NIKAS 

"Corporate governance can be defined narrowly as the relationship of a company to 

its  shareholders or, more broadly, as its relationship to society " 

 

        Με τη ριζική αναδιοργάνωση της δομής της στην Ελλάδα το 2004, η NIKAS έχει 

υιοθετήσει ένα ιδιαίτερα ευέλικτο μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η NIKAS, με 

γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των μετόχων, των εργαζομένων και 

συνεργατών της, έχει θέσει υψηλά κριτήρια διοίκησης διασφαλίζοντας την ορθολογική 

λήψη αποφάσεων, τη διαφάνεια και αξιοπιστία της λειτουργίας της. Με όχημα μια 

ισχυρή, υπεύθυνη και διορατική επιχειρηματική δράση, η εταιρεία μας επιτυγχάνει τους 

στρατηγικούς της στόχους και υλοποιεί τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό μέσα από 

διαφανείς διαδικασίες και πρακτικές.  

Στη NIKAS, η εφαρμογή χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης αντανακλά τις αξίες και 

αρχές που διέπουν τόσο την κουλτούρα και φιλοσοφία όσο και τη διοίκηση της εταιρείας 

μας.  

• εμπιστοσύνη 

• αξιοπιστία  

• συνέπεια 

• εντιμότητα 

• σεβασμός 

• υπευθυνότητα  

• διαφάνεια 

  

Στο πλαίσιο υιοθέτησης ενός σύγχρονου συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, η 

NIKAS ευθυγράμμισε τις πρακτικές της σύμφωνα με το Νόμο περί Εταιρικής 
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Διακυβέρνησης (Ν. 3016/2002) καθώς και την ευρωπαϊκή Οδηγία (2003/51/EC) η οποία 

θεσμοθετεί υπέρ της διαφάνειας και του ελέγχου των εταιρικών οικονομικών δεδομένων. 

      Οι Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο το οποίο 

προσφέρει πολύτιμη και ουσιαστική καθοδήγηση κατά την υλοποίηση στόχων και θέτει 

τη βάση για τη χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού.  

1. Αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων, των συνεργατών και των 

εργαζομένων μας. 

2. Διαφάνεια αναφορικά με την οικονομική εικόνα, την απόδοση, την ιδιοκτησία και τη 

διοίκηση της εταιρείας. 

3. Υπευθυνότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την εποπτεία της διαχείρισης και την 

ισότιμη μεταχείριση των μετόχων. 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η σύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση της 

αντικειμενικότητας των αποφάσεων του ανώτατου οργάνου διοίκησης της εταιρείας. Πιο 

συγκεκριμένα, η διάρθρωση του Δ.Σ. τηρεί την πλειοψηφία των μη εκτελεστικών μελών, 

προστατεύοντας όλους τους μετόχους από τη δυνατότητα που έχουν οι επαγγελματίες 

διαχειριστές να διοικούν την επιχείρηση για ιδιοτελείς σκοπούς. Επιπλέον, μεταξύ των 

μη εκτελεστικών μελών, όπου συγκαταλέγεται και ο Πρόεδρος, υπάρχουν δύο 

ανεξάρτητα μέλη ώστε να προστατεύονται οι μειοψηφίες των μετόχων από ενδεχόμενες 

καταχρηστικές συμπεριφορές της πλειοψηφίας. Επιπρόσθετα, τηρεί το διαχωρισμό 

ρόλων μεταξύ Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου.  

       Εφαρμόζοντας τη χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση, η NIKAS έχει προχωρήσει από 

τις 16 Ιανουαρίου 2006 σε ανασυγκρότηση τεσσάρων Επιτροπών της, οι οποίες 

συνδράμουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνες για την εσωτερική 

διοίκηση της εταιρείας. 

Ελεγκτική Επιτροπή 

 Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη τόσο για την εποπτεία του συνόλου των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρίας όσο και για τη συμμόρφωση της εταιρίας με τις απαιτήσεις 

του νόμου και των κανονισμών, τα προσόντα και την αμεροληψία του ανεξάρτητου 

ορκωτού λογιστή. Επιπλέον, ανάμεσα στις αρμοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής είναι η 

παραλαβή, κράτηση και επεξεργασία παραπόνων αναφορικά με λογιστικούς ελέγχους, η 

εξέταση των ζητημάτων που αφορούν στην εσωτερική διαδικασία ελέγχου, στην 
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επιχειρηματική πορεία της εταιρείας και του τους συναρτούμενους οικονομικούς 

κινδύνους όπως και στις διαδικασίες και την ευρυθμία των συστημάτων ποιότητας. Η 

Επιτροπή απαρτίζεται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τα δύο είναι 

Ανεξάρτητα. 

Επιτροπή Διορισμών και Αμοιβών  

 Βασικό σκοπό της Επιτροπής, αποτελεί η σύσταση προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με 

το απαιτούμενο εκάστοτε σύστημα συνολικών αμοιβών, σύμφωνα με τις συνθήκες της 

αγοράς, για την προσέλκυση, διατήρηση και ενεργοποίηση του κατάλληλου στελεχιακού 

δυναμικού της εταιρείας. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.. 

Επιτροπή Επενδύσεων 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η εκπόνηση της εταιρικής επενδυτικής 

στρατηγικής, καθώς και η εξέταση και παρακολούθηση της πορείας των επενδύσεων που 

πραγματοποιεί η εταιρεία και οι θυγατρικές της. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 4 μέλη. 

Επιτροπή Ποιότητας  

Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής του 

συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Προτείνονει αλλαγές ή αναθεωρήσεις του 

υπάρχοντος κανονισμού και στις συνεδριάσεις της τίθενται οι σχετικοί στόχοι προς 

υλοποίηση από τα διάφορα τμήματα της εταιρείας. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 4 μέλη.  

 

Όμιλος Γ.Ε.Κ. 

Ο Όμιλος Γ.Ε.Κ. εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης οι 

οποίες προωθούν την:  

• Προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος 

• Ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας για τον μέτοχο (shareholder 

value) 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:  

 η εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών μηχανισμών διοίκησης, 

παρακολούθησης και ελέγχου της δραστηριότητας της επιχείρησης 

 η ύπαρξη διαφάνειας, συνέπειας και λογοδοσίας όσον αφορά στις 

δραστηριότητες της εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου 
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 η ύπαρξη ανεξάρτητων μελών στο ΔΣ, τα οποία δεν διατηρούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα ή άλλη εμπορική σχέση με την επιχείρηση 

 η λειτουργία Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου 

 η ανάδειξη του ρόλου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στην υλοποίηση 

της στρατηγικής της επιχείρησης 

 

Alumil

Η Alumil περιλήφθηκε στις πρώτες εισηγμένες εταιρείες που πληρούσαν τα 

κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης που θέσπισε το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Συμπεριφέρεται βάσει όσων υπαγορεύει ο νόμος πρωτίστως, η ανάγκη προστασίας της 

αγοράς και η εταιρική δεοντολογία. 

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ενισχύθηκε σημαντικά για την άσκηση 

εποπτείας, την διατήρηση της διαφάνειας στις συναλλαγές του Ομίλου και την επίδοση 

τακτικών ελεγκτικών εκθέσεων προς το Δ.Σ. Πρόσφατα συστήθηκε η Ελεγκτική 

Επιτροπή, με κύρια καθήκοντα την επίβλεψη των εσωτερικών ελεγκτών και τη 

δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με εξωτερικούς συμβούλους και ελεγκτές, η 

οποία παράλληλα θα ασχολείται με την προώθηση και διεκπεραίωση όλων των 

εταιρικών ζητημάτων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 
2.1. Καθορίζοντας την «εταιρική διακυβέρνηση» 

Η έρευνα για τη σχέση μεταξύ εταιρικής διακυβέρνησης και απόδοσης συναντά 

σημαντικές μεθοδολογικές και αποδεικτικές δυσκολίες. Πρώτα απ’ όλα, υπάρχουν 

πολλές διαφορετικές ερμηνείες της «εταιρικής διακυβέρνησης» και του όρου « 

απόδοση». Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» σημαίνει πολλά πράγματα. Παραδοσιακά 

και σ’ ένα θεμελιώδες επίπεδο, η έννοια αναφέρεται στην εταιρική λήψη αποφάσεων και 

τον έλεγχο, ιδιαίτερα δε στη δομή του διοικητικού συμβουλίου και των εργασιακών 

διαδικασιών του. Εντούτοις, ο όρος εταιρική διακυβέρνηση χρησιμοποιείται μερικές 

φορές πολύ ευρέως αγκαλιάζοντας τις σχέσεις της επιχείρησης με ένα ευρύ φάσμα 

μετόχων ή πιο λεπτομερώς αναφέρεται στη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις 

διατάξεις του κώδικα καλύτερης πρακτικής. Το πρόβλημα που οι ερευνητές 

αντιμετωπίζουν είναι όχι μόνο να καθορίσουν τι σημαίνει «εταιρική διακυβέρνηση» αλλά 

και τα ποσά που χαρακτηρίζουν την «καλή» ή την «κακή» εταιρική διακυβέρνηση. 

Ομοίως, ο όρος «απόδοση» μπορεί να αναφέρεται σε διαφορετικές έννοιες, όπως η 

ανάπτυξη της τιμής της μετοχής, η αποδοτικότητα ή η παρούσα αξιολόγηση μιας 

επιχείρησης. Υπό αυτήν τη μορφή, το σώμα της έρευνας στη σύνδεση μεταξύ της 

εταιρικής διακυβέρνησης και της απόδοσης περιέχει μελέτες που επιδιώκουν να 

συσχετίσουν μάλλον διαφορετικές έννοιες της εταιρικής διακυβέρνησης και απόδοσης. 

Σημειώνουμε ότι εάν η καλή εταιρική διακυβέρνηση καθορίζεται απλά ως καλή 

διαχείριση, που περιλαμβάνει απλά τις καλές και τυπικές σχέσεις με τους μετόχους και 

την καλή οργάνωση της επιχείρησης, η διαπίστωση ότι βελτιώνει την απόδοση δεν είναι 

κάτι που πρέπει να μας εκπλήσσει.  

 

2.2. Γιατί οι προγενέστερες έρευνες αποτυγχάνουν να εξάγουν ταυτόσημα 

αποτελέσματα; 

Η καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση υποτίθεται ότι θα οδηγήσει στην καλύτερη 

εταιρική απόδοση με την παρεμπόδιση της εξυπηρέτησης των ιδίων συμφερόντων των 

μάνατζερ της εταιρείας που ασκούν τον έλεγχο, την προστασία των μετόχων και την 

εξασφάλιση καλύτερης λήψης αποφάσεων. Εντούτοις, αν και πολλές προγενέστερες 

μελέτες έχουν εμβαθύνει στο ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης, τα αποτελέσματα τους 

και τα ποσοτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας σύνδεσης μεταξύ της 
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ποιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης και της σταθερής απόδοσης είναι σχετικά 

αντιφατικά και χρειάζεται να προκύψουν ακόμα πολλά αποτελέσματα σχετικά με το 

παρόν θέμα ώστε να κατανοήσουμε την συμπεριφορά των μάνατζερ, την 

χρηματοοικονομική απόδοση και τη σχέση της με την εταιρική διακυβέρνηση. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, (Larcker, Richardson και Tuna, 2005), το φαινόμενο 

αυτό φαίνεται να οφείλεται σε τουλάχιστον επτά χαρακτηριστικά. Κατ' αρχάς, οι 

περισσότερες μελέτες χρησιμοποιούν ένα μικρό σύνολο βολικών (δηλαδή εύκολα 

προσδιοριζόμενων) δεικτών που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση και δεν 

αναπτύσσουν ένα περιεκτικότερο σύνολο μεταβλητών για την διακυβέρνηση. Δεύτερον, 

κάθε μελέτη χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύνολο τέτοιων μεταβλητών κάθε φορά, κάτι 

που καθιστά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων τους εξαιρετικά δύσκολη. Τρίτον, έχει 

γίνει πολύ λίγη ανάλυση των ιδιοτήτων μέτρησης για τους επιλεγμένους δείκτες της 

εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, δεν έχουμε λεπτομερή γνώση αναφορικά με τον 

αριθμό των διαστάσεων που είναι απαραίτητες για να παράσχουν έναν ικανοποιητικό 

βαθμό αξιολόγησης της εταιρικής διακυβέρνησης. Τέταρτον, χρησιμοποιούνται ενιαίοι 

δείκτες ως μετρητές για καθορισμένα και σύνθετα τμήματα της διακυβέρνησης (π.χ. το 

ποσοστό των εξωτερικών μελών των διοικητικών συμβουλίων). Αυτοί οι δείκτες είναι 

πιθανό να έχουν σημαντικό ποσοστό εσφαλμένης μέτρησης, αφού η ακριβής μέτρησης 

χάνεται μέσα στη γενικότητα του δείκτη. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει τους εκτιμώμενους 

συντελεστές σε χαρακτηριστικές μεθοδολογικές παρεκκλίσεις. Πέμπτον, το μέγεθος των 

δειγμάτων και οι συγκεκριμένες εταιρίες που περιλαμβάνονται σε αυτά ποικίλλουν 

αρκετά στις μελέτες ανάλογα με την εξαρτημένη μεταβλητή που εξετάζεται και την πηγή 

των μεταβλητών εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτές οι διαφορές καθιστούν προβληματική 

την σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα στις μελέτες. Έκτον, οι περισσότερες 

μελέτες εστιάζουν στη στατιστική σκοπιά, αντί στην επεξηγηματική δύναμη των δεικτών 

διακυβέρνησης. Παρ’ όλο που η στατιστική είναι απαραίτητη, είναι επίσης σημαντικό να 

καταδειχθεί η δύναμη της επεξήγησης των αποτελεσμάτων προκειμένου να συναχθούν 

ουσιαστικά συμπεράσματα για την εταιρική διακυβέρνηση. Τέλος, η χρησιμοποιούμενη 

μεθοδολογία είναι τις περισσότερες φορές περιορισμένη σε κάποιο τύπο γραμμικού 

μοντέλου όπου οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της διακυβέρνησης δεν εξετάζονται. 

Δεδομένου ότι η έρευνα της εταιρικής διακυβέρνησης είναι σε αρχικό στάδιο στην 

εξέλιξή της, θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν πιο αναλυτικές μέθοδοι, οι οποίες να 

συμπληρώνουν και να προάγουν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις των γραμμικών 

προτύπων (Larcker, Richardson και Tuna, 2005). 
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2.3. Γενικά συμπεράσματα της σχέσης Εταιρική Διακυβέρνηση – Εταιρική Απόδοση 

Οι υπέρμαχοι της εταιρικής διακυβέρνησης υποστηρίζουν ότι η κατάρρευση των 

τιμών των μετοχών πολύ εύρωστων στο παρελθόν εταιριών όπως οι Adelphia, Enron, 

Parmalat, Tyco και WorldCom οφείλεται σε μεγάλο μέρος της στην ελλιπή 

διακυβέρνηση. Εάν οι ισχυρισμοί τους ισχύουν, οι σχετικά καλά διακυβερνημένες 

εταιρίες θα έχουν καλύτερη τύχη στην αγορά και μελλοντικά θα παρουσιάσουν καλύτερα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.  

Σύμφωνα με μια έρευνα από την McKinsey & Company (2002), 78% των 

επενδυτών στην Ασία δήλωσαν ότι ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν ένα επιπλέον τίμημα 

για να αποκτήσουν μετοχές μιας επιχείρησης που εφαρμόζει με επιτυχία καλές πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης.  

Γενικότερα, τα αποτελέσματα πολλών ερευνών δείχνουν ότι η εταιρική 

διακυβέρνηση συνδέεται έντονα με τη χρηματοοικονομική απόδοση, η οποία στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων μετριέται από το Tobin’s Q. Η συσχέτιση είτε είναι θετική 

και οδηγεί την εταιρεία σε αύξηση της απόδοσής της, και κατ’ επέκταση των κερδών της, 

είτε αρνητική και συντελεί σε χειρότερα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.  

Πιο αναλυτικά, οι Gompers, Ishii και Metrick (2003) βασίστηκαν σε ένα δείγμα 

1.500 εταιρειών κατά την περίοδο από το Σεπτέμβριο του 1990 έως το Δεκέμβριο του 

1999 για να καταλήξουν στον ορισμό 24 διαφορετικών παραγόντων εταιρικής 

διακυβέρνησης. Στη συνέχεια συγκέντρωσαν σ’ έναν πίνακα εταιρικής διακυβέρνησης 

τις μετρήσεις για όλους τους παράγοντες, τον οποίο ονομάζουν G-index και έχοντας ως 

εξαρτημένη μεταβλητή το δείκτη Tobin’s Q προσπαθούν να εξετάσουν τη μεταξύ τους 

συσχέτιση. Μετά από τη διαδικασία της παλινδρόμησης καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι οι εταιρίες με λιγότερα δικαιώματα μετόχων, επομένως και πιο «φτωχή» ποιότητα 

εταιρικής διακυβέρνησης, παρουσιάζουν χαμηλότερες αποδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι 

εταιρίες αυτές παρουσιάζουν κέρδη που είναι 8.5% υψηλότερα το χρόνο από εκείνες των 

εταιριών με αδύνατα δικαιώματα μετόχων. Βέβαια, ένα αινιγματικό εμπειρικό 

αποτέλεσμα της μελέτης είναι ότι οι συντάκτες της μελέτης αυτής βρίσκουν κάθε φορά 

μειωμένη απόδοση στο χρηματιστήριο για τις εταιρίες με αδύνατα δικαιώματα μετόχων, 

αλλά δεν βρίσκουν σημαντικά μειωμένη απόδοση στην απόδοση της λειτουργίας της 

επιχείρησης, την οποία μετρούν με το R.O.E. (Return on Equity).  

Οι Larcker, Richardson και Tuna, 2004, χρησιμοποιούν ένα δείγμα από 2.126 

εταιρείες κατά τη χρονική περίοδο 2002-2003 και ορίζουν 38 παράγοντες της εταιρικής 

διακυβέρνησης (π.χ., χαρακτηριστικά του Δ.Σ., κατοχή μετοχών κ.α.) τους οποίους 
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συσχετίζουν με τον δείκτη Tobin’s Q. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι τυπικοί 

δείκτες της εταιρικής διακυβέρνησης και της χρηματοοικονομικής που χρησιμοποιούνται 

στην ακαδημαϊκή έρευνα, έχουν πολύ περιορισμένη δυνατότητα να εξηγήσουν τις 

διευθυντικές αποφάσεις και την απόδοση των εταιρειών. Η εταιρική διακυβέρνηση έχει 

σχετικά μέτριο αντίκτυπο στην εταιρία. Υποστηρίζουν ότι ακόμα και μετά από την 

προσπάθειά τους για διεύρυνση του συνόλου των εταιριών, των μεταβλητών μέτρησης 

της εταιρικής διακυβέρνησης και της εταιρικής απόδοσης και τη χρησιμοποίηση 

γενικότερων στατιστικών τεχνικών τα ερευνητικά στοιχεία φανερώνουν ότι η εταιρική 

διακυβέρνηση  διαδραματίζει μικρό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων. 

Οι Core, Guay και Rusticus (2005), βασίζονται στον πίνακα εταιρικής 

διακυβέρνησης που κατασκεύασαν οι Gompers, Ishii και Metrick (2003) και, 

επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα αυτών, βρίσκουν αποδείξεις ότι τα αδύναμα 

δικαιώματα των μετόχων σχετίζονται με χαμηλότερη εταιρική απόδοση την οποία 

μετράνε με το ROA 

Οι Brown και Caylor (2004) δημιουργούν έναν πίνακα εταιρικής διακυβέρνησης ο 

οποίος περιέχει 51 παράγοντες που την επηρεάζουν και τον ονομάζουν Gov-Score. Ο 

πίνακας αυτός αποτελείται από 8 κύριες κατηγορίες παραγόντων εταιρικής 

διακυβέρνησης ενώ αξιοπρόσεκτο είναι το στατιστικό γεγονός ότι πάνω από 90% των 

εταιρειών έχουν αποδεκτή εταιρική διακυβέρνηση για ένα ή περισσότερο από τους 9 

παράγοντες ενώ όσο αυξάνονται οι παράγοντες το ποσοστό μειώνεται δραματικά. Τα 

δεδομένα βασίζονται σε μια βάση δεδομένων που τους παρείχε η I.S.S. - Institutional 

Shareholder Services, αναφέρονται σε στοιχεία από 2.327 εταιρείες και αφορούν στην 

χρονιά 2003. Ως εξαρτημένες μεταβλητές και δείκτες μέτρησης της εταιρικής απόδοσης 

χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων και το R.O.E. και το Tobin’s Q. Στη μελέτη αυτή 

εξετάζεται ποιες από τις 8 κατηγορίες του Gov-Score σχετίζονται πιο ισχυρά με την 

εταιρική διακυβέρνηση. Με βάση τα αποτελέσματα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

παράγοντες που αφορούν στο διοικητικό συμβούλιο και ποιο συγκεκριμένα στην αμοιβή 

των μελών του, επηρεάζουν καταλυτικά την χρηματοοικονομική απόδοση οδηγώντας την 

μάλιστα σε αύξηση. Από την άλλη οι παράγοντες που αφορούν στους εσωτερικούς 

κανονισμούς όταν εφαρμόζονται σε υψηλό βαθμό φαίνεται ότι επιφέρουν τα αντίθετα 

από τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφού οδηγούν σε χαμηλότερη απόδοση. Μπορεί οι 

παράγοντες αυτοί να σχετίζονται θετικά με τον δείκτη Tobin’s Q, αλλά σχετίζονται 
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αρνητικά με 4 άλλους δείκτες της εταιρικής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου και του 

R.O.E.. 

Οι Bebchuk, Cohen και Ferrell (2005) εξετάζουν ποιοι παράγοντες ανάμεσα σε 24 

που συγκέντρωσαν σε έναν πίνακα σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική απόδοση της 

εταιρείας και τα κέρδη των μετόχων. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τις εκδόσεις 

τόμων από το I.R.R.C. -Investor Responsibility Research Center κατά την περίοδο 1990-

2003. Κάθε τόμος περιελάμβανε 1.400-1.800 εταιρείες με κάποια μικρή διακύμανση στις 

εταιρείες. Βεβαίως όλες οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στο S&P 500, 

συμπεριλαμβάνονται και σε κάθε τόμο του I.R.R.C.. Ως δείκτη μέτρησης της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης της εταιρείας, οι μελετητές χρησιμοποίησαν το Tobin’s 

Q. Η μελέτη συμπεραίνει ότι η αύξηση των παραγόντων της εταιρικής διακυβέρνησης 

έχει σημαντικές επιπτώσεις στα κέρδη και στη γενικότερη αξιολόγηση της εταιρείας. 

Επίσης αποδεικνύεται ότι η εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων από μεριάς των μελών του 

Δ.Σ. οδηγεί σε χειρότερη εταιρική απόδοση.  

Οι GIM καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις για την 

ύπαρξη σχέσης μεταξύ των εσόδων από τις μετοχές και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η 

πρώτη εξήγηση είναι ότι η φτωχή διακυβέρνηση προκαλεί agency costs (π.χ. υπερβολικές 

επενδύσεις) και ότι αυτές οι δαπάνες υποτιμούνται από τους επενδυτές. Μετά την 

διαπίστωση των agency cost, οι επενδυτές ελαττώνουν τις προσδοκίες για τα οικονομικά 

οφέλη τους από τις κακώς κυβερνημένες εταιρίες, κάτι το οποίο οδηγεί σε πτώσεις των 

τιμών των μετοχών.  

Μια εναλλακτική εξήγηση των αιτιών, στην οποία φαίνεται να συμφωνούν και οι 

Core, Guay και Rusticus (2005), είναι ότι η εταιρική διακυβέρνηση συνδέεται με το 

ρίσκο του επιχειρείν ή με άλλους ταυτόσημους παράγοντες που κατεύθυναν την απόδοση 

των μετοχών κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

εταιρική διακυβέρνηση επιφέρει κέρδη για την επιχείρηση μέσω του περιορισμού του 

ανεξέλεγκτου ρίσκου από την πλευρά των μάνατζερ που διοικούν την επιχείρηση. 

Η θεωρία αντιπροσωπειών υποστηρίζει ότι η καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση 

πρέπει να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές των μετοχών ή σε καλύτερη μακροπρόθεσμη 

απόδοση, επειδή οι μάνατζερ εποπτεύονται καλύτερα και οι δαπάνες αντιπροσωπειών 

μειώνονται. Εντούτοις, οι Gompers, Ishii και Metrick (2001) προτείνουν ότι κατά τη 

μελέτη της σχέσης μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης και της σταθερής απόδοσης, η 

θεωρία των αντιπροσωπειών επηρεάζει τη σχέση αυτή κατά έναν πολύ μικρό βαθμό. Στη 

σχέση της εταιρικής διακυβέρνησης και της καλύτερης απόδοσης οι παράγοντες στους 
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οποίους δίνεται η μεγαλύτερη βαρύτητα είναι η συγκέντρωση ιδιοκτησίας, η διευθυντική 

αποζημίωση και το μέγεθος και η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. 

 

2.4. Συγκέντρωση ιδιοκτησίας και εταιρική απόδοση  

Ένα από τα πιο σημαντικά προς εξέταση ζητήματα, που προκύπτει κατά την έρευνα 

εάν η εταιρική διακυβέρνηση έχει επιπτώσεις στην απόδοση, είναι εάν οι εταιρίες που 

ελέγχονται από έναν ιδιοκτήτη είναι ή όχι πιο κερδοφόρες από τις εταιρίες που 

ελέγχονται από ένα συμβούλιο αποτελούμενο από μάνατζερ. 

Το ερώτημα αυτό είναι κεντρικό, δεδομένου ότι η συγκέντρωση μετοχών είναι 

ουσιώδες και πρωταρχικό μέσο ελέγχου σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Από το 1932 

ήδη ο Berle εξέτασε το ρόλο της διανομής ιδιοκτησίας και τη σύγκρουση συμφερόντων 

μεταξύ των διευθυντών και των διασκορπισμένων μετόχων. Οι Jensen και Meckling 

αργότερα (1976) τυποποίησαν τη σχέση αυτή μεταξύ της αξίας της επιχείρησης και της 

διευθυντικής ιδιοκτησίας, προσπαθώντας να προσδιορίσουν κάποιο συγκεκριμένο 

κανόνα που επαληθεύεται και επιβεβαιώνει αυτή τη σχέση. Η αγορά φαίνεται να 

απορρίπτει την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης κατά περίπου 30% στην 

περίπτωση των εταιριών που ελέγχονται από έναν ενιαίο, εσωτερικό ιδιοκτήτη. 

A priori, δεν είναι σαφές εάν η συγκεντρωμένη ιδιοκτησία και ο έλεγχος θα 

βελτιώσουν την απόδοση. H συγκεντρωμένη ιδιοκτησία, σε συνδυασμό με τον 

περιορισμό των προβλημάτων αντιπροσωπειών (agency problems) και την παροχή 

καλύτερων κινήτρων ελέγχου, πρέπει, με βάση τη λογική, να οδηγήσουν σε καλύτερη 

χρηματοοικονομική απόδοση. Από την άλλη, ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθεί η 

εταιρεία στην εξαγωγή ιδιωτικών οφελών από τον ιδιοκτήτη που ασκεί κατ’ 

αποκλειστικότητα τον έλεγχο της εταιρείας. Εάν οι εταιρίες που ελέγχονται από έναν 

ιδιοκτήτη είναι πιο κερδοφόρες από τις εταιρίες που ελέγχονται από μάνατζερ, μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα που πρεσβεύουν τη συγκέντρωση ιδιοκτησίας 

(insider systems) έχουν σημαντικό πλεονέκτημα.  

Με βάση μια περιεκτική έρευνα, πρώτιστα από μελέτες για τις Η.Π.Α. και το Η.Β., 

ο Gugler (1999) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εταιρίες που ελέγχονται από έναν 

ιδιοκτήτη τείνουν να ξεπεράσουν σημαντικά τις εταιρίες που ελέγχονται από μάνατζερ. 

Αυτό υποστηρίζει την υπόθεση ότι οι μεγάλοι μέτοχοι είναι ενεργά όργανα ελέγχου μέσα 

στις επιχειρήσεις, και ότι ο άμεσος έλεγχος των μετόχων βοηθά στην ώθηση της γενικής 

αποδοτικότητας της εταιρείας. Η εικόνα είναι λιγότερο σαφής για άλλες χώρες. Για ένα 

δείγμα γερμανικών κατασκευαστικών εταιρειών, οι Thonet και Poensgen (1979) βρήκαν 
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ότι οι εταιρίες που ελέγχονται από μάνατζερ ξεπέρασαν σημαντικά τις εταιρίες που 

ελέγχονται από έναν ιδιοκτήτη από άποψη αποδοτικότητας, αλλά ότι οι τελευταίες είχαν 

τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης της παραγωγικότητας. Οι Jacquemin και Ghellinchk 

(1980), χρησιμοποιώντας στοιχεία από γαλλικές εταιρείες, δεν βρήκαν καμία διαφορά 

μεταξύ των εταιρειών που εμφανίζουν συγκέντρωση ιδιοκτησίας και ελέγχου και αυτών 

στην οποία η ιδιοκτησία και κατ’ επέκταση και ο έλεγχος είναι διασκορπισμένα. 

Επιπρόσθετα, ο Prowse (1992) δεν κατέληξε σε καμία σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης 

ιδιοκτησίας και της αποδοτικότητας στις ιαπωνικές επιχειρήσεις. Αν και αυτές οι λίγες 

μελέτες δεν αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο και δείγμα για την εξαγωγή συγκεκριμένου 

συμπεράσματος, διαφαίνεται ότι τα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων που βασίστηκαν 

σε αμερικανικά και βρετανικά στοιχεία μπορεί να μην είναι μεταβιβάσιμα σε άλλες 

χώρες. Επιπλέον, τα επίπεδα συγκέντρωσης ιδιοκτησίας στις Η.Π.Α. και το Η.Β. είναι 

χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, επομένως όταν τα επίπεδα συγκέντρωσης φθάσουν σε 

υψηλά επίπεδα δεν είναι σαφές ότι τα υψηλότερα επίπεδα ελέγχου θα συνεχίσουν να 

βελτιώνουν τα πράγματα, ενώ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μια τέτοια προσπάθεια να 

καταλήξει σε αντίθετο αποτέλεσμα. 

 

2.5. Διευθυντική αποζημίωση και εταιρική απόδοση  

Το επίπεδο αποζημίωσης, το μέγεθος και γενικότερα η συσχέτιση της αμοιβής με 

την απόδοση της εταιρείας για τους προϊστάμενους, τα ανώτερα στελέχη και τους C.E.Os 

είναι ένα θέμα που προκαλεί ιδιαίτερη διαμάχη ανάμεσα στις ακαδημαϊκές και 

επιχειρησιακές κοινότητες (Core, Holthausen και Larcker, 1999). Οι μάνατζερ έχουν τη 

δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τους πόρους μιας εταιρίας και να προβούν σε ενέργειες 

που θα ωφελήσουν τους ίδιους προσωπικά, κάτι που έχει αρνητικές επιπτώσεις στους 

μετόχους (Jensen και Meckling, 1976, Fama και Jensen, 1983, Shleifer και Vishny, 

1997). Όταν βασικοί μηχανισμοί της εταιρικής διακυβέρνησης δεν λειτουργούν 

ικανοποιητικά υπάρχει ανάγκη για πρόσθετα κίνητρα, τα οποία θα προτρέψουν τους 

μάνατζερ να ενεργήσουν προς όφελος των μετόχων, αφήνοντας κατά μέρος τα ιδιωτικά 

οφέλη τους. Αυτό γίνεται συχνά μέσω της εκτελεστικής ανταμοιβής (π.χ. μισθοί, 

επιδόματα, δικαιώματα μετοχών (stock options)) που δένει τη διευθυντική αποζημίωση με 

την απόδοση της εταιρίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα κέρδη των μάνατζερ υποβάλλονται 

σε μερικούς τουλάχιστον από τους ίδιους κινδύνους στους οποίους οι μέτοχοι και η 

εταιρία είναι εκτεθειμένοι. Εντούτοις, η έμφαση σε τέτοιες στρατηγικές ποικίλλει από 
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μια χώρα σε άλλη και η ενδεχόμενη επιτυχία της εξαρτάται εάν είναι ή όχι διαθέσιμες και 

άλλες άμεσες εναλλακτικές λύσεις ελέγχου. 

Τα αποτελέσματα από τις έρευνες και τα εμπειρικά στοιχεία που συλλέχθηκαν 

επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα μεταξύ της αποζημίωσης των διευθυντών με κίνητρα 

συνδεδεμένα με τα οφέλη της εταιρείας και της εταιρικής απόδοσης. Ο Kole (1997) 

διαπιστώνει ότι σε εταιρείες που οι αποζημιώσεις γινόντουσαν με βάση το κεφάλαιο της 

εταιρείας μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να εμφανίσουν άσχημα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα.  

Οι Botosan και Plumlee (2001) βρίσκουν κάποια επίδραση των stock option και του 

R.O.A.. Χρησιμοποιώντας τον κατάλογο Fortune των 100 επιχειρήσεων με τη 

μεγαλύτερη ανάπτυξη του Σεπτεμβρίου 1999, υπολογίζουν την επίδραση των stock 

option στη λειτουργούσα απόδοση. Με βάση τον ίδιο κατάλογο κατά τη διάρκεια του 

1997-1999, οι Fich και Shivdasani (2004) διαπιστώνουν ότι οι εταιρίες που είναι 

προσανατολισμένες σε σχέδια αποζημίωσης των ανώτερων στελεχών με τρόπους που 

συνδέεται η αμοιβή τους με την απόδοση της εταιρείας, έχουν υψηλότερα αποτελέσματα 

του κλάσματος market to book value, υψηλότερη αποδοτικότητα και έχουν θετικές 

αντιδράσεις από την αγορά και στην τιμή της μετοχής τους όταν αναγγέλλουν τα σχέδια 

τους.  

Σημαντική είναι επίσης και η σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης ιδιοκτησίας και της 

μεθόδου αποζημίωσης των στελεχών, μεγέθη που φαίνεται από τις έρευνες ότι είναι 

αλληλεξαρτώμενα. Οι Conyon και Leech (1993) διαπιστώνουν ότι το επίπεδο της 

αμοιβής του γενικού διευθυντή είναι χαμηλότερο στις επιχειρήσεις που έχουν υψηλότερη 

συγκέντρωση μεριδίου ιδιοκτησίας ή ελέγχονται από έναν ιδιοκτήτη. Η διευθυντική 

αποζημίωση τείνει να είναι χαμηλότερη στα insider systems, δεδομένου ότι υπάρχουν 

λίγες ασυμμετρίες στην πληροφόρηση και λιγότερα πεδία για διευθυντική αυθαιρεσία. 

 

2.6. Το διοικητικό συμβούλιο (B.O.D.) 

Οι εμπειρικές μελέτες που αφορούν στην επίδραση του διοικητικού συμβουλίου στη 

αξία ή την απόδοση μιας εταιρείας παρουσιάζουν γενικά αποτελέσματα που αντιτίθενται 

σε αυτό που θα αναμενόταν από τη θεωρία αντιπροσωπειών. Ενώ μερικές μελέτες 

βρίσκουν ότι παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση οι εταιρίες στων οποίων τα διοικητικά 

συμβούλια κυρίαρχοι είναι τα ανεξάρτητα μέλη (Ellingson, 1996, Millstein και 

MacAvoy, 1998, Rosenstein και Wyatt, 1990,  Weisbach, 1988), άλλες δεν βρίσκουν 

καμία τέτοια σχέση (Bhagat και Black, 2000, Hermalin και Weisbach, 1991, Klein, 2002, 
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Mehran, 1995, Weir και Laing, 2001). Όπως έχει συμβεί σε πολλές οικογενειακές 

εταιρίες, τα διοικητικά συμβούλια που απαρτίζονται από μέλη της οικογενείας δεν 

αναμένεται να διαδραματίσουν το ρόλο τους όσο ικανά και αποτελεσματικά θα 

ασκήσουν τα καθήκοντά τους εξωτερικοί επόπτες της διαχείρισης της εταιρείας. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν ο πρόεδρος του συμβουλίου είναι επίσης και C.E.O. της 

εταιρίας. Από την άλλη, ενώ τα ανεξάρτητα μέλη παρέχουν ένα εύρος γνώσης και 

διαθέτουν την πείρα τους για το καλό της εταιρίας, έχουν περιορισμένη κατανόηση της 

επιχείρησης, κάτι που εμποδίζει τη δυνατότητά τους να καθοδηγήσουν και να 

εποπτεύσουν τη διαχείριση (Donaldson και Davis, 1991), και θα μπορούσαν ακόμη και 

να πνίξουν τη στρατηγική δράση και να οδηγήσουν σε υπερβολικό έλεγχο. 

Το διοικητικό συμβούλιο είναι κεντρικό στη σύνδεση μεταξύ της εταιρικής 

διακυβέρνησης και της απόδοσης. Ο Jensen (1983) υποστηρίζει ότι, ενώ ο φαινομενικός 

ρόλος του διοικητικού συμβουλίου είναι να παράσχει υψηλού επιπέδου συμβουλές, η 

παράλειψη της διαχείρισης και πολλά εταιρικά προβλήματα εσωτερικού ελέγχου 

προέρχονται συχνά από το ίδιο το Δ.Σ..  

 

2.6.1. Ανεξάρτητα μέλη διοικητικού συμβουλίου 

Συχνά υποστηρίζεται ότι τα διοικητικά συμβούλια είναι πιο ανεξάρτητα και δρουν 

καλύτερα όταν αυξάνεται η αναλογία των ανεξάρτητων μελών τους (John και Senbet 

1998). Εντούτοις, ο Fosberg (1989) δεν βρίσκει καμία σχέση μεταξύ του ποσοστού των 

ανεξαρτήτων μελών και της χρηματοοικονομικής απόδοσης κάτι στο οποίο φαίνεται ότι 

συμφωνεί και οι έρευνες των Yermack (1996) και Mehran (1995)  

Οι Hermalin και Weisbach (1991) δεν βρίσκουν καμία σχέση μεταξύ του ποσοστού 

των ανεξαρτήτων μελών και του Tobin’s Q όπως και οι Bhagat και Black (2002). 

Αντίθετα, ο Baysinger και ο Butler (1985) και οι Rosenstein και Wyatt (1990) 

παρουσιάζουν ότι η αγορά ανταμείβει τις εταιρίες που προσλαμβάνουν ανεξάρτητα μέλη 

για τη στελέχωση του διοικητικού συμβουλίου. Οι Brickley, Coles και Terry (1994) 

βρήκαν μια θετική σχέση μεταξύ του ποσοστού των αναξαρτήτων μελών και της 

αντίδρασης της μετοχής της εταιρείας. Οι Anterson, Mansi και Reeb (2004) δείχνουν ότι 

το τα χρέη μιας εταιρείας συσχετίζονται αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των 

ανεξαρτήτων μελών. Κατά συνέπεια, το ποσοστό των ανεξαρτήτων μελών του 

διοικητικού συμβουλίου και η χρηματοοικονομική απόδοση σχετίζονται.  
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2.6.2. Διαχωρισμός του C.E.O. και του προέδρου 

Διάφορες μελέτες έχουν εξετάσει το χωρισμό του C.E.O. και του προέδρου, έχοντας 

την πεποίθηση ότι τα προβλήματα αντιπροσωπειών είναι περισσότερα όταν υποστηρίζει 

το ίδιο πρόσωπο και τις δύο θέσεις. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από 452 εταιρίες στις 

ετήσιες ταξινομήσεις του Forbes, των 500 μεγαλύτερων αμερικανικών δημόσιων 

εταιριών μεταξύ 1984 και 1991, ο Yermack (1996) δείχνει ότι οι εταιρίες έχουν 

μεγαλύτερη αξία όταν υπάρχει διαχωρισμός των ρόλων αυτών. Οι Core, Holthausen και 

Larcker (1999) βρίσκουν ότι η αποζημίωση του C.E.O. είναι χαμηλότερη όταν ο ρόλος 

του C.E.O. και προέδρου είναι χωρισμένος και διανέμεται σε δύο πρόσωπα.  

Ο Jensen (1993) συστήνει ότι ο ρόλος του C.E.O. πρέπει να διαχωρίζεται από τη 

θέση του προέδρου του Δ.Σ.. Η δυαδικότητα του C.E.O. συσχετίζεται επίσης και με την 

ηλικία του C.E.O. και με τη διάρκεια που κατέχει το αξίωμα αυτό, αφού παλαιότερα και 

πιο έμπειρα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης είναι πιθανό να είναι σε θέση να 

εκτελέσουν και τους δύο ρόλους ταυτόχρονα.  

 

2.6.3. Μέγεθος του Δ.Σ. 

Ο Jensen (1993) υποστηρίζει ότι ένα «επιβαρημένο» Δ.Σ. είναι λιγότερο πιθανό να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά. Συστήνει έτσι το μέγεθος των Δ.Σ. να είναι μικρότερο από 

επτά ή οκτώ μέλη. Αυτό το επιχείρημα είναι σύμφωνο με την άποψη που ασπάζεται η 

οργανωτική θεωρία συμπεριφοράς, ότι η παραγωγικότητα εργαζομένων μειώνεται στις 

μεγαλύτερες ομάδες εργασίας (Steiner, 1972). Εμπειρικά, ο Yermack (1996) βρίσκει μια 

αντίστροφη αναλογία μεταξύ του μεγέθους του Δ.Σ. και της χρηματοοικονομικής αξίας 

της επιχείρησης, εκφρασμένη από το δείκτη Tobin’s Q, κάτι στο οποίο συμφωνεί και η 

μελέτη των Eisenberg et al., (1998).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Επιλογή Δείγματος και Μεθοδολογία 
 

 
3.1. Δείγμα 

Πρωταρχικός μας στόχος ήταν η συγκομιδή των δεδομένων που θα περιγράφουν τα 

μεγέθη της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιχειρηματικής απόδοσης, έτσι ώστε να 

εξακριβωθεί εάν υπάρχει σχέσης μεταξύ τους. Το δείγμα της μελέτης αφορά σε 266 

εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για την περίοδο 2004, κάτι που 

αποτελεί το 78% των εισηγμένων εταιρειών της παραπάνω περιόδου και περίπου το 95% 

της συνολικής κεφαλαιοποίησης των ελληνικών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεων. 

Το δείγμα περιλαμβάνει  και τις 20 επιχειρήσεις της ομάδας FTSE/ASE 20 (οι 20 

μεγαλύτερες εταιρίες του Χ.Α.Α.), 35 επιχειρήσεις της ομάδας FTSE/ASE 40 (οι 

επόμενες 40 μεγαλύτερες εταιρίες του Χ.Α.Α.), 74 επιχειρήσεις της ομάδας FTSE/ASE 

80 (οι επόμενες 80 μεγαλύτερες εταιρίες του Χ.Α.Α.) και 137 επιχειρήσεις από τις 

υπόλοιπες εισηγμένες εταιρείες. 

 

3.2. Δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης 
 
Οι δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης αντλήθηκαν από μια προηγούμενη έρευνα των 

Florou και Galarniotis (2006). Στην έρευνα αυτή τα δεδομένα της εταιρικής 

διακυβέρνησης συλλέγονται από τις ετήσιες χρηματοοικονομικές εκθέσεις των εταιρειών 

κατά την περίοδο 2003 και από τις ιστοσελίδες των εταιρειών αυτών. Η εστίαση στην 

περίοδο 2003 για τους δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής απόδοσης των εταιρειών του 2004 αναμένεται να 

επηρεαστούν από τους παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης της περιόδου 2003. Η 

μελέτη αυτή περιλαμβάνει τα απαραίτητα δεδομένα για όλες τις 266 υπό εξέταση 

εταιρείες της παρούσας μελέτης τις οποίες διαχωρίζουμε ανάλογα με το επίπεδο στο 

οποίο αναφέρονται. Τα επίπεδα είναι ο υποχρεωτικός Ελληνικός νόμος για την εταιρική 

διακυβέρνηση (Greek Law), o εθελοντικός Ελληνικός κώδικας διακυβέρνησης (Greek 

Code) και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές διακυβέρνησης (Best International Practices). 

Η προσέγγιση αυτή συμφωνεί με προγενέστερες μελέτες που χρησιμοποιούν επίσης τους 

εθνικούς κώδικες κανονισμού και διακυβέρνησης (Alves και Mendes (2004), Drobetz et 

al. (2004), Krambia-Kapardis και Psaros (2006)). Λόγω της μη ύπαρξης οποιασδήποτε 

θεωρίας, που να παρέχει οδηγίες σχετικά με τις μεταβλητές που πρέπει να περιληφθούν 

σε έναν ποιοτικό δείκτη διακυβέρνησης, προσδιορίζουμε 31 ποσοτικά προσδιορίσιμες 
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μεταβλητές διακυβέρνησης, 10 για τον ελληνικό νόμο, 12 για τον ελληνικό κώδικα και 9 

που αφορούν στις διεθνείς καλύτερες πρακτικές. Όλες οι μεταβλητές για να είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό ενός δείκτη εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να είναι 

ποσοτικά προσδιορίσιμες και να επαληθεύονται μέσω των ετήσιων εκθέσεων ή/και των 

εταιρικών ιστοσελίδων. Ταξινομούμε έπειτα αυτές τις μεταβλητές σε 4 διαστάσεις 

εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες είναι σύμφωνες με την προγενέστερη βιβλιογραφία 

(Tsipouri και Xanthakis (2004), Bai et al. (2004)). Οι διαστάσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

 

1. Διοικητικό συμβούλιο 

2. Αποζημίωση μελών 

3. Εσωτερικός έλεγχος και χρηματοοικονομική αναφορά 

4. Δικαιώματα μετόχων 

 

Για παράδειγμα, στο επίπεδο του ελληνικού νόμου στη διάσταση του διοικητικού 

συμβουλίου περιλαμβάνεται η μεταβλητή «Το Δ.Σ. αποτελείται από εκτελεστικά και μη 

εκτελεστικά μέλη» ή η μεταβλητή «Το Δ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον δυο ανεξάρτητα 

μη εκτελεστικά μέλη». Ομοίως, στον ελληνικό κώδικα, η διάσταση του διοικητικού 

συμβουλίου περιλαμβάνει τη μεταβλητή «Το μέγεθος του Δ.Σ. είναι μικρότερο ή ίσο με 

13 μέλη» και στο επίπεδο των βέλτιστων διεθνών πρακτικών η διάσταση του διοικητικού 

συμβουλίου περιλαμβάνει τη μεταβλητή «Ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου είναι μη –

εκτελεστικό μέλος». 

Η αναλυτική περιγραφή των διαστάσεων καθώς και οι παράγοντες εταιρικής 

διακυβέρνησης που περιλαμβάνονται σε κάθε διάσταση αλλά και το επίπεδο στο οποίο 

καθεμιά ανήκει αναπτύσσονται στο παράρτημα 1. Οι μεταβλητές ταξινομούνται πρώτα 

κατά το επίπεδο (δηλ. ελληνικός νόμος, ελληνικός κώδικας και βέλτιστες διεθνείς 

πρακτικές) και έπειτα κατά τη διάσταση της εταιρικής διακυβέρνησης (π.χ. διοικητικό 

συμβούλιο, αποζημίωση μελών, κ.λπ.).  

Κάθε μια από τις μεταβλητές αξιολογείται με βάση το δυαδικό σύστημα. 

Σημειώνουμε την τιμή 1 όταν ο παράγοντας εταιρική διακυβέρνησης χρησιμοποιείται 

ενεργά από την εκάστοτε εταιρεία, ειδάλλως σημειώνουμε την τιμή 0. Εάν η επιχείρηση 

δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε μεταβλητή σημειώνουμε και πάλι την 

τιμή 0. Στο τέλος αθροίζουμε τις τιμές που προκύπτουν για κάθε εταιρεία και διαιρούμε 

το άθροισμα με τον αριθμό 31, όσες και οι μεταβλητές εταιρικής διακυβέρνησης που 

συγκεντρώσαμε, δημιουργώντας έτσι έναν μέσο για καθεμία από τις 266 εταιρείες. Από 
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την αξιολόγηση αυτή απορρέει μια τιμή για κάθε εταιρεία που δείχνει το βαθμό 

υιοθέτησης των 31 παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης που ξεχωρίσαμε. Το μέγεθος 

αυτό το ονομάζουμε TOTAL_INDEX και όπως μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό η τιμή 

του κυμαίνεται από 0 έως 1. Επιπρόσθετα, για κάθε επίπεδο παραγόντων εταιρικής 

διακυβέρνησης υπολογίζουμε τους 3 επιμέρους μέσους όρους και τους ονομάζουμε 

GL_INDEX, για το επίπεδο που αφορά στον ελληνικό νόμο, GC_INDEX για το επίπεδο 

που αφορά στον ελληνικό κώδικα και IBT_INDEX για το επίπεδο που αφορά στις 

βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Είναι επίσης εύκολα κατανοητό ότι οι τιμές και αυτών των 

μεγεθών κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1. 

Η προγενέστερη βιβλιογραφία δεν παρέχει κάποιο συγκεκριμένο θεωρητικό 

υπόβαθρο σχετικά με το οποίο να καθορίζεται ποιες μεταβλητές ή  διαστάσεις είναι 

σημαντικότερες στην αξιολόγηση της ποιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης. Επομένως 

χωρίς την ύπαρξη προγενέστερης θεωρίας, η ανομοιογενής στάθμιση των παραγόντων θα 

είναι αυθαίρετη και πολύ επιρρεπής σε σφάλματα λόγω υποκειμενικότητας (Van de 

Berghe και Levrau (2003)). Για τον λόγο αυτό και σύμφωνα με προγενέστερες μελέτες 

(Alves και Mendes (2004), Drobetz et al. (2004), Bai et al. (2004), Black et al. (2006)) 

σταθμίζουμε εξίσου όλες τις μεταβλητές σε κάθε διάσταση για να λάβουμε ένα μέσο 

αποτέλεσμα. Ομοίως, σταθμίζουμε εξίσου όλες τις διαστάσεις για να λάβουμε ένα μέσο 

εταιρικό αποτέλεσμα διακυβέρνησης σε κάθε επίπεδο χωριστά και συνολικά. Ενώ η ίση 

στάθμιση μπορεί να μην απεικονίζει ακριβώς την ανάλογη σημασία των παραγόντων 

διακυβέρνησης, η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτημα της διαφάνειας και της εστίασης 

στον πραγματικό στόχο της συλλογής των δεδομένων αυτών, που είναι η υιοθέτηση ή μη 

των παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης και η συσχέτισή τους με την επιχειρηματική 

απόδοση. 

 

3.3. Δείκτες επιχειρηματικής απόδοσης 
 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούμε 3 δείκτες μέτρησης της επιχειρηματικής 

απόδοσης, που απαντώνται άλλωστε και ευρέως στην πλειοψηφία των προγενέστερων 

μελετών (Brown και Caylor, (2004), Core, Guay και Rusticus, (2005), Larcker, 

Richardson και Tuna, (2005)). Οι δείκτες αυτοί είναι ο R.O.A. (Return on Assets), ο 

R.O.E. (Return on Equity) και το Tobin’s Q. Στη συνέχεια δίνεται ο ορισμός των δεικτών 

αυτών. 
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Ε.Β.Ι.Τ. :  Earnings Before Interest & Taxes – Κέρδη προ Φόρων και Τόκων 

Total Assets : Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 

Equity : Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Market Value : Χρηματιστηριακή Αξία (Κεφαλαιοποίηση) 

 
Στους δείκτες R.O.A. και R.O.E. τα κέρδη προ φόρων και τόκων υπολογίζονται για 

τη χρονιά 2004 ενώ το γενικό σύνολο ενεργητικού και το σύνολο ιδίων κεφαλαίων για τη 

χρονιά 2003. Στο δείκτη Tobin’s Q όλα τα μεγέθη αφορούν στη χρονιά 2004. 

Επομένως, για τη δημιουργία των παραπάνω δεικτών απαιτούνται τα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα των 266 εταιρειών για τις χρονιές 2003-2004. Τα δεδομένα 

αυτά αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων ANALΥTICS, της εταιρείας PROFILE(1).  

 

3.4. Εμπειρικά Μοντέλα 

 

Αφού συγκεντρώσαμε τα δεδομένα, τόσο για τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

εταιρική διακυβέρνηση όσο και τους δείκτες επιχειρηματικής απόδοσης, το επόμενο 

βήμα είναι να εξετάσουμε εάν υπάρχει πραγματικά συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο 

μεγεθών. Αν όντως υπάρχει το επόμενο ερώτημα είναι εάν αυτή η σχέση είναι θετική ή 

αρνητικά, δηλαδή εάν τα μεγέθη μεταβάλλονται ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα. 

Επομένως είναι αναγκαία η δημιουργία ενός μοντέλου  που να συνδέει τα δύο μεγέθη, 

την εταιρική διακυβέρνηση και την επιχειρηματική απόδοση. 

 

 

 
(1)Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη συγκεκριμένη εταιρεία δείτε στο www.profile.gr. 
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Στο μοντέλο αυτό θεωρούμε ως ανεξάρτητο μέγεθος την εταιρική διακυβέρνηση, 

δηλαδή τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Πιο συγκεκριμένα στο μοντέλο εισάγουμε 

τους 4 συγκεντρωτικούς δείκτες που αναφέραμε και στην παράγραφο 3.2, οι οποίοι είναι 

ο TOTAL_INDEX , ο GL_INDEX, ο GC_INDEX και ο IBT_INDEX. 

Ως εξαρτημένες μεταβλητές είναι οι δείκτες επιχειρηματικής απόδοσης R.O.A., 

R.O.E.και Tobin’s Q. 

Στο μοντέλο θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι μεταβλητές ελέγχου, όπως 

άλλωστε προτείνει και η σχετική βιβλιογραφία σε ανάλογες μελέτες που έχουν γίνει στο 

παρελθόν (Brown και Caylor, (2004), Core, Guay και Rusticus, (2005), Larcker, 

Richardson και Tuna, (2005)). Αυτό συμβαίνει διότι οι εξαρτημένες μεταβλητές 

επηρεάζονται και από άλλες μεταβλητές, επομένως για να είναι το μοντέλο ακριβές θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει όσες το δυνατόν περισσότερες μεταβλητές επηρεάζουν τις 

εξαρτημένες μεταβλητές. Επομένως το μοντέλο που καταλήξαμε έχει τη μορφή: 

 

Εξαρτημένη Μεταβλητήt = αt + Σβ Ανεξάρτητη Μεταβλητήt-1 + Σγ Μεταβλητές Ελέγχουt,t-1 

+ εt 

όπου, 

Εξαρτημένες μεταβλητές : R.O.A., R.O.E., Tobin’s Q. 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές : TOTAL_INDEX, GL_INDEX, GC_INDEX, IBT_INDEX. 

  Σταθερός Όρος →a

       →ε  Σφάλμα ή κατάλοιπο, η διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής της      

                  εξαρτημένης μεταβλητής του μοντέλου και της τιμής της πρόβλεψης 

           που προκύπτει από το δείγμα. 

 β, γ →  Συντελεστές που περιγράφουν την επίδραση των   

      ανεξάρτητων μεταβλητών και των μεταβλητών ελέγχου 

 

Για κάθε μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές κατασκευάζουμε τις εξισώσεις που 

εκφράζουν τη σχέση τους με τις ανεξάρτητες μεταβλητές και τις μεταβλητές ελέγχου. Για 

τις μεταβλητές R.O.A. και R.O.E οι εξισώσεις που προκύπτουν είναι πανομοιότυπες, 

αφού και οι δύο μεταβλητές έχουν τις ίδιες μεταβλητές ελέγχου. Για κάθε εξίσωση 

υπάρχουν δύο παραλλαγές, μία που εκφράζει την ανεξάρτητη μεταβλητή σε σχέση με 

τους επιμέρους δείκτες της εταιρικής διακυβέρνησης (GL_INDEX, GC_INDEX, 
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IBT_INDEX) και μία που δείχνει τη σχέση της ανεξάρτητης μεταβλητής με το συνολικό 

δείκτη της εταιρικής διακυβέρνησης (TOTAL_INDEX).  

Για τους δείκτες R.O.A. και R.O.E. ως μεταβλητές ελέγχου έχουμε το λογάριθμο 

του μεγέθους book to market value (ln(bm)), που εκφράζει το λόγο της λογιστικής αξίας 

δια την χρηματιστηριακή αξία των μετοχών της επιχείρησης, και το λογάριθμο της 

χρηματιστηριακής αξίας της επιχείρησης κατά το έτος 2003 (ln(mvequity)). 

Επομένως οι εξισώσεις στις οποίες καταλήγουμε είναι οι ακόλουθες: 

 

 Για το R.O.A. 
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 Για το R.O.E. 
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Για το δείκτη Tobin’s Q ως μεταβλητές ελέγχου έχουμε το λογάριθμο του γενικού 

συνόλου του ενεργητικού (ln(totalassets)), το R.O.A. και το λόγο των εξόδων για έρευνα 

και ανάπτυξη που έκανε η εταιρεία το έτος 2004 δια το γενικό σύνολο του ενεργητικού 

(rd_total/totalassets). Τα τελικά έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, που αποτελούν τον 

αριθμητή αυτού του κλάσματος, υπολογίζονται εάν στα έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη 

της εταιρίας προσθέσουμε το αποτέλεσμα που προκύπτει από την αφαίρεση των 

αποσβέσεων των κεφαλαιοποιημένων εγκαταστάσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί για 

να εξυπηρετήσουν το σκοπό της έρευνας και της ανάπτυξης, της χρονιάς 2003 από τις 

αντίστοιχες του έτους 2004. 
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 Για το Tobin’s Q 
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Όλα τα επιπρόσθετα δεδομένα που χρειάστηκαν για τις μεταβλητές ελέγχου 

αντλήθηκαν και αυτά από την βάση δεδομένων ANALΥTICS. 

Προκειμένου να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ εταιρικής διακυβέρνησης και 

επιχειρηματικής απόδοσης θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της πολλαπλής 

παλινδρόμησης με τη βοήθεια του προγράμματος STATA 7.0.  

Για την εξαγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων από τη διαδικασία της παλινδρόμησης, 

τα δεδομένα του δείγματος υπολογίστηκαν με βάση τον εκτιμητή Huber-White (Huber-

White estimator), έτσι ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα ετεροσκεδααστικότητας. 

Σύμφωνα με την αρχή της ετεροσκεδαστικότητας η διακύμανση των λαθών (διασπορά) 

πρέπει να παραμένει σταθερή σε όλο το δείγμα, έτσι ώστε η αβεβαιότητα να παραμένει 

σταθερή ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο χωρίζουμε τα δεδομένα. Επίσης με τη 

μέθοδο του winsorised προσαρμόζουμε τις ακραίες τιμές του δείγματος στα γενικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα το 2% των ακραίων τιμών από τα δύο 

άκρα του δείγματος εξομαλύνονται ώστε να μην επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό οι ακραίες 

τιμές τα στατιστικά αποτελέσματα που εξάγουμε μετά τη διαδικασία της παλινδρόμησης.                               

Έχοντας δημιουργήσει το μοντέλο, προχωρούμε στην παλινδρόμηση, ώστε να 

λάβουμε κάποια ένδειξη για το εάν εταιρική διακυβέρνηση και επιχειρηματική απόδοση 

συσχετίζονται. Τα αποτελέσματα παρατίθενται και σχολιάζονται στο κεφάλαιο 4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Συσχέτιση Επιχ. Απόδοσης & Ετ. Διακυβέρνησης 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτουμε τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης των 

μοντέλων που κατασκευάσαμε στο κεφάλαιο 3 καθώς και το σχολιασμό πάνω σε αυτά, 

έτσι ώστε να διαπιστώσουμε εάν η εταιρική διακυβέρνηση έχει ουσιαστική επίδραση 

στην επιχειρηματική απόδοση και εάν ναι ποιας μορφής είναι αυτή. 

 

4.1. Συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα 

 

Πρώτα απ’ όλα παρουσιάζουμε τα συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα 

εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών. Τα δεδομένα παρουσιάζονται στον πίνακα 

1, ενώ αναπτύσσεται από ένα πάνελ τόσο για τις εξαρτημένες μεταβλητές όσο και για τις 

ανεξάρτητες. Την παράθεση των αποτελεσμάτων ακολουθεί ένας σχολιασμός των 

δεδομένων. 

 

Πίνακας 1 : Συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα εξαρτημένων και ανεξάρτητων 

μεταβλητών 

 

Πάνελ Α – Συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα των παραγόντων εταιρικής 

διακυβέρνησης μέσω 4 συγκεντρωτικών δεικτών (ανεξάρτητες 

μεταβλητές). 

 

Μεταβλητή Παρατηρήσεις Μέσος όρος Διασπορά Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

 
GL_INDEX 
 

266 .6037594 .3060166 0 1 

GC_INDEX 266 .3900251 .1699468 0   
.9166667 

IBT_INDEX 266 .3262239 .1626635 0 1 

TOTAL_INDEX 266 .4404378 .1714854 0 .9354839 
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Σημειώσεις:  

1. Οι 266 εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α.Α. αξιολογούνται για την εφαρμογή της 

εταιρικής διακυβέρνησης με βάση 31 ποσοτικά προσδιορίσιμες μεταβλητές 

διακυβέρνησης. Σημειώνουμε την τιμή 1 όταν ο παράγοντας εταιρική 

διακυβέρνησης εφαρμόζεται από την εκάστοτε εταιρεία, ειδάλλως σημειώνουμε 

την τιμή 0.  

2. Από την αξιολόγηση αυτή απορρέει μια τιμή για κάθε εταιρεία που δείχνει το 

βαθμό υιοθέτησης των 31 μεταβλητών εταιρικής διακυβέρνησης. Το μέγεθος 

αυτό το ονομάζουμε TOTAL_INDEX και η τιμή του κυμαίνεται από 0 έως 1.  

3. Κάθε επίπεδο μεταβλητών εταιρικής διακυβέρνησης έχει τον επιμέρους μέσο όρο 

που είναι ο GL_INDEX (ελληνικός νόμος), GC_INDEX (ελληνικός κώδικας) και 

IBT_INDEX (βέλτιστες διεθνείς πρακτικές). 

 

Από το παραπάνω πάνελ μπορούμε να εξάγουμε κάποια γενικά συμπεράσματα για 

το δείγμα που αφορά στους δείκτες της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Αρχικά παρατηρούμε ότι ένα αρκετά μεγάλο, αλλά όχι και ικανοποιητικό, ποσοστό 

των υποχρεωτικών διατάξεων του ελληνικού νόμου που αφορά στην εταιρική 

διακυβέρνηση, και πιο συγκεκριμένα το 60%, ακολουθείται από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι υπάρχει έστω και μία εταιρεία 

που δεν ακολουθεί καθόλου τον ελληνικό νόμο αφού η αξιολόγηση για αυτόν τον δείκτη 

είναι 0. 

Ακολούθως διαπιστώνουμε ότι ένα σχετικά μικρό ποσοστό (39%) των διατάξεων 

του ελληνικού κώδικα περί εταιρικής διακυβέρνησης υιοθετείται από τις ελληνικές 

εταιρείες. Ο κώδικας αυτός ενώ δεν είναι υποχρεωτικός στην εφαρμογή του, 

καταρτίστηκε όμως με σκοπό να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ασκήσουν την 

εταιρική διακυβέρνηση επιτυχώς και προς όφελός τους.  Αξιοσημείωτο είναι δε το 

γεγονός ότι καμιά εταιρεία δεν εφαρμόζει στο ακέραιο όλους τους παράγοντες του δείκτη 

αυτού του επιπέδου, με την καλύτερη να υιοθετεί το 92% περίπου αυτών. 

Όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ακολουθούνται 

κατά μόνο ένα μικρό ποσοστό από τις ελληνικές επιχειρήσεις, μόλις στο 33%. Τέλος ο 

γενικότερος δείκτης των μεταβλητών εταιρικής διακυβέρνησης φανερώνει ότι σε γενικές 

γραμμές οι ελληνικές εταιρείες εφαρμόζουν το 44% των κανόνων, υποχρεωτικών και μη, 

εταιρικής διακυβέρνησης, ποσοστό που σίγουρα πρέπει να μας προβληματίζει για το 

μέλλον των επιχειρήσεων στη χώρα μας. 
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Το πάνελ Β αφορά στις εξαρτημένες μεταβλητές των μοντέλων που αναπτύχθηκαν. 

 

Πάνελ Β – Συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα των δεικτών μέτρησης της 

επιχειρηματικής απόδοσης (εξαρτημένες μεταβλητές) και των μεταβλητών 

ελέγχου. 

 

Μεταβλητή Παρατηρήσεις Μέσος όρος Διασπορά Ελάχιστη 
Τιμή 

Μέγιστη 
Τιμή 

R.O.A. 236 .1320097   .4237053  -.2048949   2.50142 

R.O.E. 236 .2098517   .6562481  -.7264491   3.393557 

Tobin’s Q 190 3.445851   8.308081   .1055695    45.02045 

size1 237 18.52997   1.551324   16.10852    23.48147 

size2 211 18.04579   1.396062   15.80352    22.01431 

lnbm 186 -.6252748    1.40564  -6.987682   1.1866 

rd 235 .0042006    .010849    0 .0537393 

 

Σημειώσεις:  

1. R.O.A. (Return on Assets) : Λόγος των καθαρών κερδών προ φόρων και τόκων 

διαιρεμένα με το γενικό σύνολο του ενεργητικού (Core, Guay, Rusticus, 2005, 

Larcker, Richardson, Tuna, 2004, Bhagat, Black, 2002). 

2. R.O.E. (Return on Equity) : Λόγος των καθαρών κερδών προ φόρων και τόκων 

διαιρεμένα με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (Brown, Caylor, 2004, 

Xu, Wang, 1997). 

3. Tobin’s Q : Από το άθροισμα του γενικού συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας 

και της κεφαλαιοποίησής της αφαιρείται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και το 

τελικό αποτέλεσμα διαιρείται με το γενικό σύνολο του ενεργητικού (Core, Guay, 

Rusticus, 2005, Larcker, Richardson, Tuna, 2004, Brown, Caylor, 2004, Core, 

Holthausen, Larcker, 1999, Bhagat, Black B, 2002). 

4. size1 : Λογάριθμος του γενικού συνόλου του ενεργητικού (ln(totalassets)) (Larcker, 

Richardson, Tuna, 2004). 
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5. size2 : Λογάριθμος της χρηματιστηριακής αξίας της επιχείρησης κατά το έτος 2003 

(ln(mvequity)) (Core, Guay, Rusticus, 2005). 

6. lnbm : Λογάριθμος του μεγέθους book to market value κατά το έτος 2003 (ln(bm)) 

(Core, Guay, Rusticus, 2005). 

7. rd : Λόγος των εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη που έκανε η εταιρεία το έτος 2004 

δια το γενικό σύνολο του ενεργητικού (rd_total/totalassets) (Larcker, Richardson, 

Tuna, 2004). 

 

Από το πάνελ Β εξετάζουμε εάν ο μέσος όρος των μεταβλητών κινείται σε λογικά 

πλαίσια τιμών. Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές χρηματοοικονομικής απόδοσης R.O.A. 

και R.O.E., παρουσιάζουν μέσο όρο 0.1320097 και 0.2098517 αντίστοιχα, τιμές που 

είναι λογικές και αναμενόμενες ενώ η μεταβλητή Tobin’s Q παρουσιάζει μέσο όρο την 

τιμή 3.445851. Από τις υπόλοιπες μεταβλητές αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι η τιμή 

του μέσου όρου της μεταβλητής rd που είναι 0.0042006 και φανερώνει ότι κατά μέσο 

όρο οι ελληνικές εταιρείες δαπανούν 4 ‰ του γενικού συνόλου του ενεργητικού τους για 

έρευνα και ανάπτυξη. 

 

4.2. Tobin’s Q και εταιρική διακυβέρνηση 

 

Σε αυτή, αλλά και στις δύο επόμενες ενότητες, παρατίθενται και σχολιάζονται τα 

αποτελέσματα της παλινδρόμησης. Ο πίνακας 2 παρέχει τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την παλινδρόμηση των ανεξάρτητων μεταβλητών και των μεταβλητών 

ελέγχου που αφορούν στο Tobin’s Q με την εξαρτημένη μεταβλητή Tobin’s Q. 

 

Πίνακας 2 – Ανεξάρτητες μεταβλητές και Tobin’s Q. 

Σύμφωνα με την μελέτη των Larcker, Richardson, Tuna (2004) και την προσαρμογή 

στις απαιτήσεις της παρούσας εργασίας που κάναμε στο κεφάλαιο 3, εξετάζουμε το 

παρακάτω εμπειρικό μοντέλο: 
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Μεταβλητή Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 Μοντέλο 4 
2.011314  

GL_INDEX 
 (0.225) 

– – – 

1.598111 
GC_INDEX – 

(0.574) 
– – 

.6610894 
IBT_INDEX – – 

(0.724) 
– 

2.809237 
TOTAL_INDEX – – – 

(0.159) 

-.6625977 -.5968628 -.5124899 -.6687308 
R.O.A. 

(0.193) (0.260) (0.294) (0.195) 

-1.107241 -1.098151 -1.076499 -1.106117 
size1  

(0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** 

-35.34298 -34.85427 -36.00584 -35.01549 
rd 

(0.256) (0.251) (0.243) (0.255) 

22.93804 23.34784 23.35175 22.90147 
α 

(0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** 

2R  0.0566 0.0517 0.0507 0.0543 

Παρατηρήσεις 178 178 178 178 

 
Σημειώσεις:  

1. Το μέγεθος 2R  δείχνει το % ποσοστό της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται 

από το μοντέλο, δηλαδή από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

2. Στην παρένθεση αναφέρεται η τιμή p-value. Ο συμβολισμός *, **, *** δείχνει τη 

σημαντικότητα του μοντέλου για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή και ακολουθεί την 

παρακάτω διαβάθμιση: 

       p-value > 0,10       επουσιώδες μοντέλο 

*     p-value < 0,10       επίπεδο σημαντικότητας 10% 

**   p-value < 0,05       επίπεδο σημαντικότητας 5% 

*** p-value < 0,01       επίπεδο σημαντικότητας 1% 
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3. Η σταθερή μεταβλητή α φανερώνει ποιο είναι το μέσο επίπεδο της εξαρτημένης 

μεταβλητής το οποίο δε σχετίζεται με την ανεξάρτητη μεταβλητή. 

 

Ο πίνακας 2 φανερώνει ότι ο δείκτης μέτρησης της επιχειρηματικής απόδοσης 

Tobin’s Q δε σχετίζεται με κανένα από τους δείκτες αξιολόγησης της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Με άλλα λόγια, η εταιρική διακυβέρνηση δεν επηρεάζει την 

επιχειρηματική απόδοση, όπως όμως η τελευταία μετράται από το δείκτη Tobin’s Q. 

Παράλληλα όμως παρατηρούμε τις τιμές του 2R  για καθένα από τα τέσσερα 

μοντέλα. Οι τιμές αυτές είναι πολύ μικρές, κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα 

μοντέλα που αναπτύξαμε για το Tobin’s Q δεν είναι αρκετά ικανά να ερμηνεύσουν τη 

συσχέτιση του δείκτη αυτού με τους παράγοντες της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Μια αιτιολογία για το παραπάνω συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι ο δείκτης 

Tobin’s Q απαιτεί μεγάλο αριθμό μεταβλητών ελέγχου για τον πιο ακριβή προσδιορισμό 

του, κάτι άλλωστε που συστήνει το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας. Ως παράδειγμα 

μπορούμε να αναφέρουμε ότι η μελέτη των Larcker, Richardson, Tuna (2004) προτείνει 

την επιπλέον εφαρμογή της μεταβλητής που υπολογίζεται ως ο λογάριθμος του αριθμού 

των μηνών για τους οποίους η επιχείρηση περιλαμβανόταν στη λίστα με τις 100 πιο 

κερδοφόρες επιχειρήσεις ως μεταβλητή ελέγχου. Η εφαρμογή περισσότερων μεταβλητών 

ελέγχου, πέρα των τριών που ήδη χρησιμοποιήσαμε, ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτής της 

διπλωματικής εργασίας, αποτελεί όμως αντικείμενο περαιτέρω και πιο εκτεταμένης 

έρευνας. 

Το ερώτημα εάν η εταιρική διακυβέρνηση έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική 

απόδοση θα απαντηθεί με πιο σαφή τρόπο από τις επόμενες δύο ενότητες. 

 

4.3. R.O.A. και εταιρική διακυβέρνηση 

 

Ο πίνακας 3 παρέχει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παλινδρόμηση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και των μεταβλητών ελέγχου που αφορούν στο R.O.A. με την 

εξαρτημένη μεταβλητή R.O.A.. 
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Πίνακας 3 – Ανεξάρτητες μεταβλητές και R.O.A. 

Σύμφωνα με την μελέτη των Larcker, Richardson, Tuna (2004) και την προσαρμογή 

στις απαιτήσεις της παρούσας εργασίας που κάναμε στο κεφάλαιο 3, εξετάζουμε το 

παρακάτω εμπειρικό μοντέλο: 
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Μεταβλητή Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 Μοντέλο 4 
.110823  

GL_INDEX 
 (0.098) *   

– – – 

.5228536 
GC_INDEX – 

(0.037) ** 
– – 

.2082708 
IBT_INDEX – – 

(0.171) 
– 

.3680716 
TOTAL_INDEX – – – 

(0.035) ** 

.0292088 .0227489 .0303558 .0257036 
size 2 

(0.323) (0.434) (0.318) (0.381) 

-.0629964 -.0605776 -.0645966 -.0609953 
lnbm 

(0.128) (0.117) (0.117) (0.124) 

-.526042 -.5426075 -.5479826 -.5556189 
 α 

(0.327) (0.297) (0.302) (0.297) 

2R  0.0976 0.1364 0.0961 0.1141 

Παρατηρήσεις 185 185 185 185 

 

Σημειώσεις:  

1. Το μέγεθος 2R  δείχνει το % ποσοστό της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται 

από το μοντέλο, δηλαδή από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

2. Στην παρένθεση αναφέρεται η τιμή p-value. Ο συμβολισμός *, **, *** δείχνει τη 

σημαντικότητα του μοντέλου για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή και ακολουθεί την 

παρακάτω διαβάθμιση: 
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       p-value > 0,10       επουσιώδες μοντέλο 

*     p-value < 0,10       επίπεδο σημαντικότητας 10% 

**   p-value < 0,05       επίπεδο σημαντικότητας 5% 

*** p-value < 0,01       επίπεδο σημαντικότητας 1% 

3. Η σταθερή μεταβλητή α φανερώνει ποιο είναι το μέσο επίπεδο της εξαρτημένης 

μεταβλητής το οποίο δε σχετίζεται με την ανεξάρτητη μεταβλητή. 

 

Ο πίνακας 3 φανερώνει ότι ο δείκτης μέτρησης της επιχειρηματικής απόδοσης 

R.O.A. σχετίζεται με τους τρεις από τους τέσσερις δείκτες αξιολόγησης της εταιρικής 

διακυβέρνησης και μάλιστα θετικά. 

Πιο συγκεκριμένα, ο R.O.A. σχετίζεται οριακά με τον δείκτη GL_INDEX, που 

αφορά στους παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης που είναι υποχρεωτικές από τον 

ελληνικό νόμο. Πολύ πιο σημαντική συσχέτιση έχουμε για τον επίπεδο που 

χαρακτηρίζεται από το δείκτη GC_INDEX και αφορά στον ελληνικό προαιρετικό 

κώδικα. Η συσχέτιση αυτή μάλιστα είναι αρκετά ισχυρή αφού βρίσκεται στο επίπεδο 

σημαντικότητας του 5%. Ομοίως συμβαίνει και με τον συνολικό δείκτη εταιρικής 

διακυβέρνησης TOTAL_INDEX, ο οποίος φαίνεται να συσχετίζεται ιδιαιτέρως 

σημαντικά με το R.O.A. και κατ’ επέκταση με την επιχειρηματική απόδοση. Το μόνο 

μοντέλο που δεν δίνει κάποια συσχέτιση είναι αυτή που αφορά στο δείκτη IBT_INDEX, 

που αξιολογεί την εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι λίγο πολύ 

αναμενόμενο, αφού είναι αρκετά δύσκολο και απαιτητικό να περιμένουμε από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν κανόνες διεθνούς πρακτικής, όταν ακόμα δεν 

εφαρμόζουν καθ’ ολοκληρία αυτούς τους οποίους επιβάλλει ο ελληνικός νόμος. 

 
4.4. R.O.E. και εταιρική διακυβέρνηση 

 

Ο πίνακας 4 παρέχει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παλινδρόμηση των 

ανεξάρτητων μεταβλητών και των μεταβλητών ελέγχου που αφορούν στο R.O.Ε. με την 

εξαρτημένη μεταβλητή R.O.Ε.. 
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Πίνακας 4 – Ανεξάρτητες μεταβλητές και R.O.Ε. 

Σύμφωνα με την μελέτη των Larcker, Richardson, Tuna (2004) και την προσαρμογή 

στις απαιτήσεις της παρούσας εργασίας που κάναμε στο κεφάλαιο 3, εξετάζουμε το 

παρακάτω εμπειρικό μοντέλο: 

 

ttt

ttttt

sizebm

INDEXIBTINDEXGCINDEXGLEOR

εγγ

βββα

++

++++=

−−

−−−

1211

131211

)2ln()ln(

___...
 

 

Μεταβλητή Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 Μοντέλο 4 
.2399928  

GL_INDEX 
 (0.063) * 

– – – 

.7930888 
GC_INDEX – 

(0.018) ** 
– – 

.3457683   
IBT_INDEX – – 

(0.148) 
– 

.6476201 
TOTAL_INDEX – – – 

(0.010) *** 

.0552623 .0462288 .0586628 .0497244 
size 2  

(0.197) (0.280) (0.188) (0.246) 

-.1252318 -.1236453 -.1291105 -.1229476 
lnbm 

(0.083) * (0.071) * (0.075) * (0.080) * 

-1.036996 -1.035001   -1.067283 -1.074565 
 α 

(0.185) (0.172) (0.164) (0.166) 
2R  0.1391 0.1654 0.1323 0.1533 

Παρατηρήσεις 186 186 186 186 

 

Σημειώσεις:  

1. Το μέγεθος 2R  δείχνει το % ποσοστό της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται 

από το μοντέλο, δηλαδή από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 
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2. Στην παρένθεση αναφέρεται η τιμή p-value. Ο συμβολισμός *, **, *** δείχνει τη 

σημαντικότητα του μοντέλου για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή και ακολουθεί την 

παρακάτω διαβάθμιση: 

       p-value > 0,10       επουσιώδες μοντέλο 

*     p-value < 0,10       επίπεδο σημαντικότητας 10% 

**   p-value < 0,05       επίπεδο σημαντικότητας 5% 

*** p-value < 0,01       επίπεδο σημαντικότητας 1% 

3. Η σταθερή μεταβλητή α φανερώνει ποιο είναι το μέσο επίπεδο της εξαρτημένης 

μεταβλητής το οποίο δε σχετίζεται με την ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Ο πίνακας 4 φανερώνει ότι ο δείκτης μέτρησης της επιχειρηματικής απόδοσης 

R.O.Ε. σχετίζεται και πάλι με τους τρεις από τους τέσσερις δείκτες αξιολόγησης της 

εταιρικής διακυβέρνησης και μάλιστα θετικά. 

Πιο συγκεκριμένα, ο R.O.Ε. σχετίζεται σχεδόν αρκετά σημαντικά με τον δείκτη 

GL_INDEX, που αφορά στους παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης που είναι 

υποχρεωτικές από τον ελληνικό νόμο. Πολύ πιο σημαντική επίσης συσχέτιση έχουμε για 

τον επίπεδο που χαρακτηρίζεται από το δείκτη GC_INDEX και αφορά στον ελληνικό 

προαιρετικό κώδικα. Η συσχέτιση αυτή μάλιστα είναι αρκετά ισχυρή που πλησιάζει το 

επίπεδο σημαντικότητας του 1% (0.018). Το μοντέλο που αφορά στο δείκτη IBT_INDEX 

και πάλι δεν δίνει κάποια συσχέτιση, που δικαιολογήσαμε και αναλύσαμε διεξοδικά στην 

προηγούμενη ενότητα 

Τέλος, εντυπωσιακή είναι η συσχέτιση του συνολικού δείκτη εταιρικής 

διακυβέρνησης TOTAL_INDEX με τον δείκτη R.O.Ε, αφού βρίσκεται στο επίπεδο 

σημαντικότητας του 1% (0.010). Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει με τον καλύτερο 

τρόπο ότι τελικά εταιρική διακυβέρνηση και επιχειρηματική απόδοση είναι δύο έννοιες 

που σχετίζονται και μάλιστα θετικά. Με άλλα λόγια η καλή εφαρμογή των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης έχει άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία των επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα. 

Τα γενικότερα συμπεράσματα αναφέρονται στο κεφάλαιο 5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Συμπεράσματα και Επίλογος 

 

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι θεσμοί και οι νόμοι πιστεύεται από τις 

επιχειρήσεις ότι είναι εμπόδια για την λειτουργία τους και όχι χρήσιμα εργαλεία για τη 

διασφάλιση της προόδου τους και της μελλοντικής τους ύπαρξης, ο θεσμός της εταιρικής 

διακυβέρνησης, πολλώ δε μάλλον η εφαρμογή της, δεν αναμένεται να διαδραματίζουν 

σπουδαίο ρόλο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Οποιοσδήποτε θα σκεφτόταν 

ότι όχι μόνο δε διαμορφώνει την συμπεριφορά των εταιρειών και των ατόμων που τις 

εκπροσωπούν από τις ανώτερες και ανώτατες θέσεις διοίκησης, αλλά συνήθως τίθεται 

στο περιθώριο αφού θεωρείται παράγοντας που δρα ως τροχοπέδη στην γρήγορη 

ανάπτυξη. Είναι άλλωστε κοινώς παραδεκτό ότι οι έλληνες ως λαός έχουν μια εν γένει 

αποστροφή σε σχέση με ό,τι θεωρείται υποχρεωτικό, τυπικό αλλά και βοηθητικό όταν 

αυτό είναι προϊόν του κράτους.  

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η εργασία αυτή ερευνά το ερώτημα εάν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της επιχειρηματικής απόδοσης και της εταιρικής διακυβέρνησης των ελληνικών 

εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χ.Α.Α. και εάν ναι τι μορφής είναι αυτή. Μέσα από ένα 

σύνολο 31 ποσοτικά προσδιορίσιμων μεταβλητών διακυβέρνησης, που είναι 

ταξινομημένες σε τρία επίπεδα, τον ελληνικό νόμο (χαμηλότερο επίπεδο), τον ελληνικό 

κώδικα (μέσο επίπεδο) και τις διεθνείς καλύτερες πρακτικές (υψηλότερο επίπεδο), 

προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάποιους δείκτες ώστε να προχωρήσουμε στην 

ποσοτική αξιολόγηση της εταιρικής διακυβέρνησης για το σύνολο των επιχειρήσεων που 

μελετήσαμε. Χρησιμοποιώντας διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν σε 264 από τις 340 

εισηγμένες επιχειρήσεις το 2004, καταρτίσαμε τρεις χρηματοοικονομικούς δείκτες,  το 

R.O.A., το R.O.E. και το Tobin’s Q. Με τη βοήθεια της μεθόδου της παλινδρόμησης 

εξετάσαμε τη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών.  

Τα αποτελέσματα στα οποία καταλήξαμε επιβεβαιώνουν ένα μεγάλο κομμάτι της 

διεθνούς βιβλιογραφίας, που υποστηρίζει ότι εταιρική διακυβέρνηση και επιχειρηματική 

απόδοση είναι δύο έννοιες που συσχετίζονται και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις 

πολύ ισχυρά. 

Πιο αναλυτικά, αποδείχθηκε ότι υπάρχει μικρή θετική σχέση, και λιγότερο 

σημαντική από στατιστική άποψη, της επιχειρηματικής απόδοσης και των παραγόντων 

εταιρικής διακυβέρνησης που επιβάλλονται υποχρεωτικά από τον ελληνικό νόμο, κάτι 

 59



Κεφάλαιο 5 – Συμπεράσματα και Επίλογος 
 

που φανερώνει ότι οι επιταγές του νόμου δεν είναι επαρκείς για να επιφέρουν κάποιο 

ουσιαστικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, οι προτροπές του ελληνικού κώδικα φαίνεται ότι 

είναι πολύ πιο σημαντικές για την επιχειρηματική κερδοφορία, αφού η τελευταία έχει, 

όπως φανερώνουν τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, μεγάλη θετική και στατιστικά 

σημαντική σχέση με τους παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρεται σ’ 

αυτόν. Τέλος, δεν βρέθηκε κανενός είδους σχέση της επιχειρηματικής απόδοσης και των 

παραγόντων διακυβέρνησης που περιγράφονται από τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, 

κάτι που καταδεικνύει ότι οι επιπλέον, και ίσως πιο «ακραίες», βέλτιστες πρακτικές δεν 

αποφέρουν απαραίτητα τα θεμιτά και αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται σημαντικά από την εταιρική διακυβέρνηση και 

συχνά τίθεται από τα ανώτερα διοικητικά μέλη το ερώτημα αν το πρόσθετο κόστος που 

επιβάλλεται στις επιχειρήσεις από την εταιρική διακυβέρνηση μπορεί, μακροπρόθεσμα, 

να έχει προστιθέμενη αξία για αυτές. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας αποδείξαμε ότι τα 

αποτελέσματα είναι άμεσα για την απόδοση των επιχειρήσεων, αφού οι παράγοντες 

εταιρικής διακυβέρνησης που μετρήθηκαν και εφαρμόστηκαν το 2003 έδρασαν 

καταλυτικά για την αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επομένως οι 

εταιρείες, εκτός από το σημαντικό γεγονός ότι με την εφαρμογή των αρχών εταιρικής 

διακυβέρνησης ικανοποιούν την απαίτηση του κόσμου και του απλού επενδυτή που θέλει 

να νιώθει ότι οι εταιρείες διοικούνται σωστά και ότι μπορεί να τις εμπιστεύεται, 

αποκομίζουν άμεσα οφέλη και στην κερδοφορία τους. 

Κλείνοντας, μπορούμε να αναφερθούμε στην αρχή ότι «η ηγεσία δεν αφορά στους 

υπολογισμούς αλλά στην εμπιστοσύνη». Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης όμως 

εξασφαλίζει την θετική και ανοδική πορεία και των δύο αυτών εννοιών, παρέχοντας 

παράλληλα με την εμπιστοσύνη του κοινού στο πρόσωπο της εταιρείας και βελτίωση της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων, στοιχεία απαραίτητα για το ευοίωνο 

μέλλον των επιχειρήσεων και την αειφόρο ανάπτυξη τόσο των ελληνικών εταιρειών όσο 

και της ελληνικής οικονομίας. 
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Παράρτημα 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Το παράρτημα 1 συγκεντρώνει τις μεταβλητές εταιρικής διακυβέρνησης οι οποίες 

συγκεντρώθηκαν και βασίστηκαν στον Ελληνικό Νόμο (No. 3016/2002), τον Ελληνικό 

Κώδικα και (1999) και τον κώδικα του Ηνωμένου Βασιλείου (2000) και αναφέρονται ως 

Βέλτιστες Διεθνείς Πρακτικές.  

 

Ελληνικός Νόμος (Νo. 3016/2002) 

Διάσταση Μεταβλητή 
Κανόνας Απόφασης 
1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ 

1.   Το Δ.Σ. αποτελείται από 
εκτελεστικά και μη εκτελεστικά 
μέλη. 

1/0 
 

2.   Ο αριθμός των μη εκτελεστικών 
μελών είναι ίσος ή μεγαλύτερος 
του 1/3 του συνολικού αριθμού 
μελών του Δ.Σ.. 

1/0 
 

3.   Το Δ.Σ. περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δυο ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη. 

1/0 
 

4.   Τα ανεξάρτητα μη- εκτελεστικά 
μέλη κατέχουν <= 0,5% από το 
σύνολο των μετοχών της 
εταιρείας. 

1/0 
 

Διοικητικό 
Συμβούλιο 

 

 

5.   Τα ανεξάρτητα μη- εκτελεστικά 
μέλη δεν έχουν κάποια σχέση 
«δέσμευσης» με την εταιρεία ή με 
κάποιον εταίρο (ΣΗΜ. 1). 

1/0 
 

6.   Τα εσωτερικά μέλη είναι 
ανεξάρτητα. 1/0 

7.   Τα εσωτερικά μέλη ελέγχονται 
από το διοικητικό συμβούλιο. 1/0 

8.  Τα εσωτερικά μέλη διορίζονται         
από το διοικητικό συμβούλιο. 1/0 

9.   Τα εσωτερικά μέλη είναι 
υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης 
της εταιρείας. 

1/0 

Εσωτερικός 
Έλεγχος και 
Χρηματοοικο-

νομική 
Γνωστοποίηση  

 
10. Τα εσωτερικά μέλη δεν είναι μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου. 1/0 
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Ελληνικός Κώδικας (1999) 
Διάσταση 

Επιπρόσθετες Μεταβλητές που 
δεν περιλαμβάνονται στον 

Ελληνικό Νόμο 

 
Κανόνας απόφασης 
1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ 

11. Διαφορετικά πρόσωπα στις θέσης 
του Προέδρου του Δ.Σ. και του 
Διευθύνοντος Συμβούλου 

1/0 

12. Η πλειοψηφία του Δ.Σ. 
αποτελείται από μη εκτελεστικά 
μέλη 

1/0 

13. Το μέγεθος του Δ.Σ. είναι 
μικρότερο ή ίσο με 13 μέλη 1/0 

Διοικητικό 
Συμβούλιο 

 

14. Ένας οικονομικός διευθύνων 
σύμβουλος ορίζεται στην ομάδα 
της διοίκησης.  

1/0 

15. Η εταιρεία έχει επιτροπή 
αμοιβών. 1/0 

Αμοιβή Δ.Σ. 16. Η πλειοψηφία των μελών της 
επιτροπής αμοιβών είναι  μη 
εκτελεστικά μέλη. 

1/0 

17. Η εταιρεία έχει επιτροπή ελέγχου. 1/0 

18. Η επιτροπή ελέγχου είναι μια 
υπο-επιτροπή του Δ.Σ.. 1/0 

19. Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει 
2-3 φορές το χρόνο. 1/0 

 
Εσωτερικός 
Έλεγχος και 
Χρηματοοικο-

νομική 
Γνωστοποίηση  

 
 

20. Υπάρχουν 3 μη-εκτελεστικά μέλη 
στην επιτροπή ελέγχου. 

1/0 

21. Οι μέτοχοι μπορούν να ψηφίσουν 
είτε οι ίδιοι είτε μέσω 
αντιπροσώπου.  

1/0 Δικαιώματα      
Επενδυτών 

 22. Όλοι οι μέτοχοι έχουν τα ίδια 
δικαιώματα ψήφου. 1/0 
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Βέλτιστες Διεθνείς Πρακτικές (2000) 

Διάσταση 

Επιπρόσθετες Μεταβλητές που 
δεν περιλαμβάνονται στον 
Ελληνικό Νόμο και στον 

Ελληνικό Κώδικα 

 
Κανόνας απόφασης 
1=ΝΑΙ, 0=ΟΧΙ 

23. Η εταιρεία έχει επιτροπή 
διορισμών και αξιολόγησης. 1/0 

24. Ο πρόεδρος της επιτροπής 
ελέγχου είναι μη –εκτελεστικό 
μέλος.  

1/0 

25. Ο πρόεδρος της επιτροπής 
αμοιβών είναι μη –εκτελεστικό 
μέλος.  

1/0 

26. Ο πρόεδρος της επιτροπής 
διορισμών και αξιολόγησης 
είναι μη –εκτελεστικό μέλος. 

1/0 

27. Η πλειοψηφία των μελών του 
Δ.Σ. δεν προέρχονται από την 
ίδια εταιρία. 

 

1/0 

Διοικητικό 
Συμβούλιο 

 

28. Δεν υπάρχουν οικογενειακές 
σχέσεις μεταξύ των μελών. 1/0 

29. Η εταιρεία παρέχει μακροχρόνια  

κίνητρα.  1/0 

Αμοιβή Δ.Σ. 
30. Η αλλαγή στην αποζημίωση των 

μελών είναι μικρότερη από την 
αλλαγή των χρηματοοικονομικών 
κερδών της εταιρείας (ΣΗΜ. 2). 

 

1/0 

Δικαιώματα      
Επενδυτών 

 

31. Δεν υπάρχουν επιπρόσθετα 
δικαιώματα σε μια συγκεκριμένη 
τάξη μετόχων (ΣΗΜ. 3). 

1/0 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:   

1. Τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη καθορίζονται στο ΑΡΘΡΟ 4, Νo. 

3016/2002, ως εξής:  

«Τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων δεν πρέπει να 

κατέχουν περισσότερο από το 0.5% των μετοχών της επιχείρησης και δεν πρέπει να 

έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την επιχείρηση ή με τα συμβεβλημένα μέλη 

αυτής».  

Σχέση «εξάρτησης» υπάρχει όταν ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου: 
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• Έχει κάποιου είδους επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία ή τις θυγατρικές ή 

συμβεβλημένες εταιρίες της (π.χ. σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης).  

• Είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης ή είναι ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή εκτελεστικό μέλος μιας 

θυγατρικής ή συμβεβλημένης επιχείρησης ή είναι υπάλληλος της επιχείρησης ή 

των θυγατρικών ή συμβεβλημένων εταιριών της.  

• Είναι άμεσο ή πιο απομακρυσμένο οικογενειακό μέλος ενός εκτελεστικού μέλους 

του Δ.Σ., ενός ανώτερου στελέχους ή του μεγαλύτερου μετόχου της επιχείρησης ή 

των θυγατρικών ή συμβεβλημένων εταιριών της.  

2. Τα λογιστικά κέρδη υπολογίζονται ως οι ετήσιες αποδοχές πριν από τους τόκους 

και τους φόρους (E.B.I.T.A.).  

3. Παραδείγματος χάριν, το δικαίωμα να καλεί μια έκτακτη συνεδρίαση ή το 

δικαίωμα να αποκτηθούν πρόσθετες μετοχές σε μια έκπτωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
Συστήματα ευρείας και διασκορπισμένης ιδιοκτησίας (Outsider Systems)  

Τα Outsider Systems, που συναντώνται χαρακτηριστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες 

και στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζονται από σχετικά ευρέως διασκορπισμένη 

ιδιοκτησία και υψηλό κύκλο εργασιών. Αυτά τα συστήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη 

για αξιόπιστες και επαρκείς πληροφορίες έτσι ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να 

λάβουν αποφάσεις για τις μελλοντικές τους επενδύσεις. Για αυτόν το λόγο, οι απαιτήσεις 

για κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αλλά και των αποφάσεων της εταιρείας είναι 

αρκετά αυστηρές, κάτι που φανερώνει μια ισχυρή έμφαση στην προστασία των 

δικαιωμάτων των μετόχων και πιο συγκεκριμένα τους επενδυτές μειονότητας.  

Ο έλεγχος και η πειθάρχηση της διαχείρισης στηρίζονται κατά ένα μεγάλο μέρος 

στις κύριες αγορές. Για παράδειγμα, οι τιμές των μετοχών είναι πιθανό να πέσουν όποτε 

η διαχείριση αποτυγχάνει να μεγιστοποιήσει την αξία για τον μέτοχο. Στην 

πραγματικότητα, οι ρευστές χρηματιστηριακές αγορές, οι ακριβείς κανόνες εμπορικών 

συναλλαγών και η επαρκής κοινοποίηση των πληροφοριών (όλα τα χαρακτηριστικά που 

συνδέονται με τα Outsider Systems) είναι απαραίτητα για τον εταιρικό έλεγχο, για να 

ενεργήσει ως αποτελεσματικό μέσο πειθάρχησης.  

Μια άλλη σημαντική πτυχή μιας ενεργού αγοράς είναι ότι ενθαρρύνεται επίσης η 

καινοτόμος δραστηριότητα, το επιχειρηματικό πνεύμα και η ανάπτυξη ενός δυναμικού 

μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρηματικού (ΜΜΕ) τομέα. Η εταιρική διακυβέρνηση, 

τα νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια στα συστήματα outsider έχουν αναπτυχθεί σε 

απάντηση στα ιδιαίτερα προβλήματα που προκύπτουν όχι μόνο από το χωρισμό 

ιδιοκτησίας και ελέγχου, αλλά και από τη διάχυτη φύση της μετοχικής ιδιοκτησίας.  

Εντούτοις, η μετοχική ιδιοκτησία στο Η.Β., και όλο και περισσότερο στις Η.Π.Α., 

χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των θεσμικών επενδυτών. Τα τελευταία σαράντα 

χρόνια, και οι δύο χώρες, Η.Π.Α. και Η.Β., έχουν δει μια έντονη άνοδο στο ποσοστό του 

μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν τα οικονομικά ιδρύματα, κάτι που συνδέεται με το 

μειωμένο ρόλο των ατόμων στην άμεση ιδιοκτησία. Με μια αύξηση από λιγότερο του 

10% εφ’ όλου του μετοχικού κεφαλαίου στη δεκαετία του '50 σε πάνω από 40% σήμερα, 

οι θεσμικοί επενδυτές έχουν γίνει οι μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες του μετοχικού κεφαλαίου 

και στις δύο χώρες. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, η αναλογία από τις μετοχές που 

κατέχουν άμεσα τα άτομα έχει πέσει από περίπου 90% σε περίπου 50% στις ΗΠΑ, και 

από περίπου 50% σε περίπου 20% στο UK. Οι λόγοι για αυτήν την τάση μπορεί να 
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αποδοθεί στα φορολογικά κίνητρα που προωθούνται από τις κυβερνήσεις και στην 

ευρεία αύξηση αμοιβαίων κεφαλαίων.  

Ο υψηλός βαθμός ιδιοκτησίας μετοχών που κατέχουν οι θεσμικοί επενδυτές είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την άσκηση της εταιρικής διακυβέρνησης 

στο Η.Β. και τις Η.Π.Α.. Ενώ ο αυξανόμενος έλεγχος από τους θεσμικούς επενδυτές 

φαίνεται ως μέσο βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης, υπάρχουν ακόμα ανησυχίες 

ως προς το ποιος ελέγχει τους διαχειριστές κεφαλαίων. Το υψηλό επίπεδο της 

συγκέντρωσης ιδιοκτησίας μεταξύ των θεσμικών επενδυτών στο Η.Β. μπορεί να 

χρησιμεύσει μόνο για να επιδεινώσει αυτό το πρόβλημα. Για παράδειγμα, οι κορυφαίοι 

25 θεσμικοί επενδυτές στο Η.Β. ελέγχουν περισσότερο από το 40% της αξίας των 

μετοχών που κατέχουν όλοι οι θεσμικές επενδυτές.  

 

Συστήματα συγκέντρωσης ιδιοκτησίας (Insider Systems)  

Τα Insider Systems, που συναντώνται χαρακτηριστικά στην Ευρώπη (εκτός από το 

Η.Β.), στη Ιαπωνία και την Κορέα, χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση ιδιοκτησίας και 

από μια πολλαπλότητα των ενδοεταιρικών σχέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Οι 

θεσμικοί επενδυτές όπως τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια, τα αμοιβαία κεφάλαια και οι 

ασφαλιστικές εταιρείες διαδραματίζουν έναν πολύ μικρότερο ρόλο στην εταιρική 

διακυβέρνηση απ’ ότι συμβαίνει στα outsider systems. Ο οικογενειακός έλεγχος, οι 

στενές σχέσεις με τις τράπεζες και οι πυραμιδικές δομές των εταιριών είναι τα κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα ων insider systems. Η σημασία αυτών των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων είναι ότι επιτρέπουν στους μετόχους να επεκτείνουν τον έλεγχό τους με 

σχετικά χαμηλότερο κόστος. Οι μέτοχοι που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών 

(blockholders) έχουν και το κίνητρο για να ελέγξουν τη διαχείριση και την απαραίτητη 

δύναμη για να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Η βασική σύγκρουση που προκύπτει σε αυτό το σύστημα είναι μεταξύ αυτών που 

ασκούν τον έλεγχο και των μετόχων μειονότητας. Επιπλέον, όταν υπάρχει διαφορά 

μεταξύ των δικαιωμάτων ταμειακής ροής και των δικαιωμάτων ψήφου, τα κίνητρα για 

την εξαγωγή ιδιωτικών οφελών είναι πολύ ισχυρότερα και η συνεργία μεταξύ των 

μάνατζερ και των blockholders είναι πιθανότερη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

Το πρότυπο των μετόχων - The Shareholder Model 

Σύμφωνα με το πρότυπο των μετόχων (Shareholder Model) ο στόχος της εταιρίας 

είναι να μεγιστοποιήσει τον πλούτο των μετόχων της μέσω της καθοριστικής, 

παραγωγικής και δυναμικής αποδοτικότητας δηλ. ο στόχος της εταιρίας είναι να 

μεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Τα κριτήρια από τα οποία η απόδοση κρίνεται σε αυτό το 

πρότυπο μπορούν απλά να συμπεριληφθούν σε αυτό που ονομάζουμε αγοραστική αξία 

(δηλ. η αξία των μετοχών) της εταιρίας. Οι μάνατζερ και οι διευθυντές έχουν μια 

υπονοούμενη υποχρέωση να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρίες οργανώνονται και 

αναπτύσσονται προς όφελος των μετόχων. Εντούτοις, οι στόχοι των μετόχων και των 

μάνατζερ διαφέρουν όταν υπάρχει διαχωρισμός της ιδιοκτησίας και του ελέγχου. Οι 

διευθυντές δεν αποδέχονται τα πλήρη κόστη των επιλογών τους ενώ από την άλλη, 

συγκεντρώνουν τα πλήρη οφέλη των ενεργειών τους. Επομένως, αν και οι επενδυτές 

ενδιαφέρονται για τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών τους, οι μάνατζερ μπορεί να 

έχουν άλλους στόχους όπως τη μεγιστοποίηση των μισθών τους, την αύξηση του 

μεριδίου αγοράς ή μιας σύνδεσης της θέσης τους με κάποια ιδιαίτερα επενδυτικά 

προγράμματα, κ.λπ.. Εάν ήταν δυνατό να γραφτεί «ένα πλήρες συμβόλαιο», οι ιδιοκτήτες 

θα χρησιμοποιούσαν μια σύμβαση για να ευθυγραμμίσουν τέλεια τα ενδιαφέροντα τους 

και τους στόχους των μάνατζερ με τους δικούς τους. Εντούτοις, τέτοια συμβόλαια είναι 

συχνά ανέφικτα και είναι αδύνατα να προβλέψουν ή να περιγράψουν όλα τα μελλοντικά 

απρόβλεπτα ενδεχόμενα. Αυτή η ημιτέλεια των συμβάσεων σημαίνει ότι οι επενδυτές και 

οι διευθυντές θα πρέπει να διαθέσουν τα «υπόλοιπα δικαιώματα ελέγχου» με κάποιο 

συγκεκριμένο τρόπο, όπου τα υπόλοιπα δικαιώματα ελέγχου είναι τα δικαιώματα για 

λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτες περιστάσεις ή σε περιστάσεις που δεν καλύπτονται 

από τη σύμβαση. Επιπλέον, οι επενδυτές δεν μπορούν να υπογράψουν μια σύμβαση που 

θα τους δίνει όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα ελέγχου της εταιρίας, για τον απλό λόγο ότι οι 

ιδιοκτήτες προσλαμβάνουν τους διευθυντές κατά πρώτο λόγο επειδή χρειάζονται το 

εξειδικευμένο αυτό προσωπικό για να αναπτύξουν την εταιρία και να αποφέρουν όσο το 

δυνατόν περισσότερα κέρδη. 

Το πρόβλημα των «αντιπροσωπειών», επομένως, είναι επίσης ένα πρόβλημα 

ασύμμετρων πληροφοριών δηλ. οι μάνατζερ είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με το 

ποιες είναι οι καλύτερες εναλλακτικές χρήσεις κεφαλαίων για επενδύσεις σε σχέση με 

τους απλούς επενδυτές. Σαν αποτέλεσμα, οι μάνατζερ καταλήγουν με ουσιαστικά 
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δικαιώματα ελέγχου, κάτι που τους δίνει την ευχέρεια να διαθέτουν και να κατανέμουν 

τα επενδυτικά κεφάλαια με τον τρόπο που επιλέγουν. Μπορούν να υπάρξουν όρια σε 

αυτήν την ευχέρεια μέσω της  σύμβασης που υπογράφουν οι μάνατζερ, αλλά το γεγονός 

είναι έχουν τα περισσότερα από τα υπόλοιπα δικαιώματα ελέγχου (Shleifer και Vishny, 

1997). Μια από τις οικονομικές συνέπειες της καιροσκοπικής συμπεριφοράς από τους 

μάνατζερ είναι ότι μειώνει το ποσό των πόρων που οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να 

διαθέσουν εκ των προτέρων για να χρηματοδοτήσουν την εταιρία (Grossman και Hart, 

1986). Το προκύπτον πρόβλημα οδηγεί σε ανεπαρκή επίπεδα επένδυσης.  

Υπάρχουν ευρέως τρεις μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

υπερνικήσουν τα προβλήματα που συνδέονται με το χωρισμό της ιδιοκτησίας και του 

ελέγχου:   

- Άμεση ευθυγράμμιση των ενδιαφερόντων των μάνατζερ με εκείνα των μετόχων π.χ. 

σχέδια αποζημιώσεων ανώτερων υπαλλήλων, δικαιώματα μετοχών-stock options και 

άμεσος έλεγχος από το διοικητικό συμβούλιο 

 - Νομική προστασία από την καιροσκοπική συμπεριφορά των μάνατζερ, π.χ. 

προστασία και ενδυνάμωση των συμφερόντων των μετόχων 

- Έμμεσα μέσα εταιρικού ελέγχου, π.χ. εξαγορές 

Μια από τις κριτικές που έχουν ασκηθεί στο πρότυπο αυτό είναι η υπονοούμενη 

υπόθεση ότι οι συγκρούσεις που δημιουργούνται είναι μεταξύ των ισχυρών μάνατζερ και 

των αδύνατων διασκορπισμένων μετόχων. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια σχεδόν 

αποκλειστική εστίαση, για επίλυση του προβλήματος ελέγχου και διαχείρισης, που είναι 

ο κεντρικός αγωγός των προβλημάτων εταιρικής διακυβέρνησης, στο στενό πλαίσιο της 

θεωρίας των αντιπροσωπειών. Επομένως ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι 

πάρα πολύ στενός. Η προσέγγιση αυτή για την εταιρική διακυβέρνηση ενδιαφέρεται 

πρώτιστα για την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των διευθυντών και των μετόχων και 

με την εξασφάλιση της ροής του εξωτερικού κεφαλαίου στην εταιρεία. Εντούτοις, οι 

μέτοχοι δεν είναι οι μόνοι που κάνουν τις επενδύσεις στην εταιρία. Επομένως, 

οποιαδήποτε αξιολόγηση των δυνάμεων, των αδυναμιών και των οικονομικών 

επιπτώσεων διαφορετικών πλαισίων εταιρικής διακυβέρνησης, χρειάζεται ένα ευρύτερο 

αναλυτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τα κίνητρα και αντικίνητρα που αντιμετωπίζονται 

από όλους όσους έχουν συμφέρον από την εταιρία.  

Το όφελος του προτύπου των μετόχων είναι ότι παρέχει σαφείς οδηγίες που δρουν 

επικουρικά στους μάνατζερ στο να θέτουν προτεραιότητες και να καθιερώνουν έναν 
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μηχανισμό για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των διοικητικών ομάδων της 

εταιρείας π.χ. κέρδη της εταιρείας.  

 

Το πρότυπο των κοινωνικών εταίρων - The Stakeholder Model 

 Το πρότυπο των κοινωνικών εταίρων λαμβάνει μια ευρύτερη άποψη της εταιρίας. 

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, η εταιρία εκτός από τους μετόχους είναι αρμόδια και για 

μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που συμμετέχουν στην εταιρεία. Αυτοί μπορεί να 

περιλάβουν τους συμβατικούς συνεργάτες όπως οι υπάλληλοι, οι προμηθευτές, οι 

πελάτες, οι πιστωτές και τα κοινωνικά συστατικά όπως τα μέλη της κοινότητας στην 

οποία η εταιρία είναι τοποθετημένη, περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα, τοπικές και εθνικές 

κυβερνήσεις και ευρύτερα την κοινωνία. Το πρόβλημα με το πρότυπο αυτό είναι ότι είναι 

δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρίες εκπληρώνουν αυτές τις 

ευρύτερες προοπτικές. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές συνέπειες της 

εταιρικής διακυβέρνησης για την οικονομικό απόδοση, η σκέψη ότι οι εταιρίες έχουν 

ευθύνες απέναντι στα συμβαλλόμενα μέρη εκτός από τους μετόχους είναι άξια προσοχής. 

Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ο αντίκτυπος που οι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι 

μπορούν να έχουν στη συμπεριφορά και την απόδοση της εταιρίας και στην οικονομική 

της ανάπτυξη. Το πρότυπο των κοινωνικών εταίρων έχει επαναπροσδιοριστεί πρόσφατα, 

αφού η έμφαση πλέον δόθηκε στο να καθοριστεί λεπτομερέστερα πως ορίζεται ο 

κοινωνικός εταίρος. 

Επομένως, το «νέο» πρότυπο καθορίζει συγκεκριμένα ότι κοινωνικοί εταίροι είναι 

όσοι έχουν συμβάλει στην απόκτηση συγκεκριμένων προτερημάτων για την εταιρεία 

(Blair, 1995). Οι «καλύτερες» εταιρίες σύμφωνα με αυτό το πρότυπο είναι αυτές με 

δεσμευμένους και αφοσιωμένους προμηθευτές, πελάτες και υπάλληλους. Εντούτοις, η 

καιροσκοπική συμπεριφορά και τα προβλήματα καταπάτησης εξουσίας προκύπτουν 

όποτε οι συμβάσεις είναι ελλιπείς και ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες 

επενδύσεις για την πρόοδο της εταιρείας. Η σχέση principal-agent που συζητείται στο 

πρότυπο των μετόχων είναι μόνο μια από τις πολλές περιοχές στις οποίες αυτά 

εμφανίζονται. Η υπό-επένδυση στο πρότυπο των κοινωνικών εταίρων θα περιελάμβανε 

και τις επενδύσεις των υπαλλήλων, των προμηθευτών, κ.λπ. Επομένως, είναι προς 

όφελος των μετόχων να λάβουν υπόψη και τους άλλους εταίρους και να προωθήσουν την 

ανάπτυξη των μακροπρόθεσμων σχέσεων, της εμπιστοσύνης και της υποχρέωσης μεταξύ 

των διάφορων εταίρων (Mayer, 1996). 
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Μια από τις κριτικές του προτύπου των κοινωνικών εταίρων, είναι ότι οι μάνατζερ ή 

οι διευθυντές μπορούν να χρησιμοποιήσουν λόγους που οφείλονται στους εταίρους για 

να δικαιολογήσουν την κακή απόδοση επιχείρησης. Από την άλλη, το όφελος από το 

πρότυπο αυτό είναι η έμφασή του στην υπερνίκηση των προβλημάτων της υπό-

επένδυσης και στην ενθάρρυνση της ενεργού συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για να 

εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα της εταιρίας (Maher, Andersson, 2000)
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