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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εφαρμογή σωστών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί στρατηγικό 
πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν σε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και 
παράλληλα προστατεύουν τόσο τα ενδιαφέροντα των μετόχων όσο και των άλλων 
ενδιαφερομένων αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Υπό την έννοια αυτή, η πρόσφατη 
χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το ζήτημα της μη συνετής 
διαχείρισης των κεφαλαίων των μετόχων αλλά και των άλλων επενδυτών από τα ανώτατα 
διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα αυτά των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.  

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στο θέμα της εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης στο 
χώρο των Ελληνικών τραπεζών, αναγνωρίζοντας τόσο την σημασία της εταιρικής 
διακυβέρνησης στην διαμόρφωση θετικού επενδυτικού κλίματος όσο και τον πρωτεύοντα ρόλο 
που διαδραματίζουν οι τράπεζες στην στήριξη και την ανάπτυξη της οικονομίας. 

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εντοπίσει και να αναλύσει τους 
σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζονται από την εφαρμογή της εταιρικής 
διακυβέρνησης και να προτείνει τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των δομών της. 
Για την πραγματοποίηση της έρευνας έγιναν 12 σε βάθος συνεντεύξεις με ισάριθμα μέλη 
Διοικητικών Συμβουλίων και ανώτατα διοικητικά στελέχη Ελληνικών τραπεζών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 
θεωρητικών κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης και της πρακτικής εφαρμογής τους από τις 
διοικήσεις των Ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα υποστηρίζουν, τόσο την αναγκαιότητα 
προσαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού 
τραπεζικού τομέα, όσο και την βελτίωση των δομών και των διαδικασιών εφαρμογής της 
εταιρικής διακυβέρνησης. 
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ABSTRACT 

The implementation of best corporate governance practices constitutes strategic 

advantage for the corporations, which focus on long term economic benefits. Alongside, 

these practices protect the interests of shareholders, stakeholders and the society’s in 

general. In this respect, the recent financial crisis showed the importance of the sensible 

management of shareholders’ capital and all the other investors from the senior 

executives of the corporations and especially from those of the financial institutions. 

This dissertation focuses on the implementation of corporate governance in the 

Greek banking sector, recognizing the importance of corporate governance in the 

formation of a positive investment climate and the primary role that banks play in the 

economy’s support and development. 

The purpose of this research is to detect and analyze the most important factors 

that were influenced by the implementation of the corporate governance and to offer 

suggestions for improvements of the effectiveness of the corporate governance’s 

structure. For the purpose of this study in depth and face to face interviews with 12 

Greek banks members of Boards of Directors and top executives were carried out. 

The findings indicate that there are significant differences between the 

theoretical rules of corporate governance and its implementation from the management 

of the Greek banks. Also, they confirm the necessity of the adjustment of the current 

institutional framework, concerning the particular characteristics of the Greek banking 

sector, and the improvements in their structure as well as their implementation 

processes.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει το ερευνητικό 

ερέθισμα που ώθησε τον ερευνητή στην διερεύνηση του ζητήματος της εφαρμογής 

της εταιρικής διακυβέρνησης στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα. Στο κεφάλαιο 

αναλύονται οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα στο θέμα της 

εταιρικής διακυβέρνησης και παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές δομές του 

Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος. Στο τέλος, τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία της 

παρούσας έρευνας και παρουσιάζεται η δομή της συγκεκριμένης διατριβής. 
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1.1 Το ερευνητικό ερέθισμα του θέματος της εταιρικής διακυβέρνησης  

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ουσιαστική στρατηγική επιλογή για την 

επιτυχημένη πορεία των εταιριών σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας και αν 

δραστηριοποιούνται. Ειδικά όμως ο τραπεζικός τομέας, αξίζει να προσεγγισθεί με 

ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον αφού οι τράπεζες, ως κύρια πηγή κεφαλαίων για 

τις επιχειρήσεις (ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες αγορές όπου η κεφαλαιαγορά είναι 

ακόμη ανώριμη) είναι ο βασικός παράγοντας ανάπτυξης μιας χώρας. Παράλληλα, 

είναι αδιαμφισβήτητος ο ρόλος των τραπεζών στο εγχώριο και διεθνές σύστημα 

πληρωμών καθώς η οποιαδήποτε ανισορροπία στην ικανότητα των τραπεζών να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, δημιουργεί κραδασμούς στην εθνική και την 

παγκόσμια οικονομία.  

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την σημασία των τραπεζών στην εθνική και 

στην παγκόσμια οικονομία, αναδεικνύεται άμεσα και ο πρωταρχικός ρόλος της 

εταιρικής διακυβέρνησης στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Όταν τα ανώτατα στελέχη 

της τράπεζας γνωρίζουν ότι λειτουργούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον με σωστή 

και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση τότε είναι πιο πιθανό να τοποθετήσουν 

τα κεφάλαια των καταθετών και των μετόχων σε αποδοτικές και ελεγχόμενου 

κινδύνου επενδύσεις. Αντίθετα, εάν οι διευθυντές των τραπεζών έχουν την ευχέρεια 

να λειτουργήσουν για την ικανοποίηση των προσωπικών τους ενδιαφερόντων, παρά 

προς όφελος των μετόχων, τότε πιθανόν οι τράπεζες δεν θα διαθέσουν τις 

αποταμιεύσεις των νοικοκυριών αποτελεσματικά (Levine, 2004).   

Οι κατά καιρούς εμφανιζόμενες τραπεζικές κρίσεις στην παγκόσμια αγορά, 

επισημαίνουν με τον πιο έκδηλο τρόπο τις τεράστιες επιπτώσεις της μη 

αποτελεσματικής διακυβέρνησης και στον τραπεζικό τομέα. Η Ασιατική κρίση κατά 

την διάρκεια του 1997 αποδόθηκε, σε μεγάλο βαθμό, στην κακή διαχείριση των 

κεφαλαίων και την έκθεση σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου εκ μέρους των 

τραπεζών, που ήταν αποτέλεσμα μη αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικής 

εταιρικής διακυβέρνησης1. H πρόσφατα (2007) εκδηλωθείσα κρίση των subrimes 

loans (δάνεια αυξημένου κινδύνου) στις ΗΠΑ, με τρομακτικές επιπτώσεις στην 

                                                      
1 Συνέδριο με θέμα “Corporate Governance of Banks in Asia”  που διοργανώθηκε  από το Asian 
Development Bank Institute (ADBI) σε συνεργασία με το Center for Economic Institutions 
Hitotsubashi University (Ιανουάριος 2005, Τόκιο).   
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χρηματοοικονομική αγορά (χρεοκοπία τραπεζών, παρέμβαση της Κεντρικής 

Ομοσπονδιακής Τράπεζας σε στήριξη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, 

απρόβλεπτη χρηματιστηριακή κρίση), και απώλειες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων 

δολαρίων, τεκμηρίωσε για μια ακόμη φορά την μη σωστή εφαρμογή των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης ακόμη και σε χώρες με ιδιαίτερα αυστηρούς ελεγκτικούς 

μηχανισμούς και ώριμες χρηματιστηριακές αγορές. 

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι τράπεζες είναι τόσο σημαντικές για την 

παγκόσμια ανάπτυξη, δεν δικαιολογεί από μόνο του το ερευνητικό ενδιαφέρον για 

την εξέταση της εταιρικής διακυβέρνησης χωριστά από τους άλλους κλάδους της 

οικονομίας. Υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις 

τράπεζες από τις άλλες επιχειρήσεις όσον αφορά το πλαίσιο και την εφαρμογή 

κανόνων χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.  

Πρώτον, οι τράπεζες είναι πιο αδιαφανείς επιχειρήσεις συγκριτικά με αυτές 

που δεν ανήκουν στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (non financial 

firms). Όπως επισημαίνει ο Furfine (2001), το πρόβλημα των ασύμμετρων 

πληροφοριών (information asymmetries problem), είναι πολύ μεγαλύτερο στις 

τράπεζες από ότι σε άλλες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, η ποιότητα του δανειακού 

χαρτοφυλακίου των τραπεζών δεν είναι εύκολα αξιολογήσιμη και μπορεί εξίσου 

εύκολα να μην προσδιοριστεί για μακρύ χρονικό διάστημα. Επίσης, οι τράπεζες 

μπορούν να αλλάξουν την σύνθεση του επενδυμένου κεφαλαίου τους (ως εκ τούτου 

και τον κίνδυνο) πολύ πιο εύκολα και γρήγορα σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις 

(Morgan, 2002). 

Δεύτερον, ο τραπεζικός τομέας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ιδιαίτερα 

αυστηρών και πολλών ρυθμιστικών και κανονιστικών διατάξεων. Είναι ίσως 

αυτονόητο, από την στιγμή που οι τράπεζες διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, οι κυβερνήσεις να επιθυμούν να έχουν 

την εποπτεία των τραπεζών. Η έντονη ανάμιξη της πολιτείας στο θέμα της 

λειτουργίας των τραπεζών επιβλήθηκε κατά κάποιο τρόπο και από τους κανόνες 

ελέγχου των συναλλαγών που επέβαλαν διεθνείς οργανισμοί όπως το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund), η Παγκόσμια Τράπεζα (World 

Bank) και η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements). 
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Ένα άλλο γεγονός που κάνει επίσης ιδιαίτερο το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης 

στον τραπεζικό τομέα είναι ότι, το Κράτος, ενώ είναι ο ρυθμιστής του τρόπου 

λειτουργίας των τραπεζών, συγχρόνως σε πολλές χώρες κατέχει εξ ολοκλήρου ή 

ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τραπεζικά ιδρύματα. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Παγκόσμιας Τράπεζας στο τέλος της δεκαετίας του ’90, πάνω από 40% του 

πληθυσμού της Γης ζούσε σε χώρες όπου η πλειοψηφία των τραπεζών ήταν 

ιδιοκτησία ή υπό τον έλεγχο του κράτους. 

Τρίτον, από τη φύση των τραπεζικών υπηρεσιών, οι τράπεζες είναι εγγενώς 

τρωτές στους κλονισμούς και την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού. Η 

ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων, ο περιορισμός ρυθμιστικών κανόνων 

(deregulation) και η παγκοσμιοποίηση, που εκθέτουν τις τράπεζες σε νέους και 

υψηλότερους κινδύνους, απαιτούν πλέον την δημιουργία ενός προστατευτικού 

πλέγματος της οικονομίας καθώς και την συνετή διοίκηση των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, που όμως περιορίζουν τα κίνητρα των ενδιαφερομένων 

μεγαλοεπενδυτών για ουσιαστικό έλεγχο των τραπεζών (Stiglitz, 1985).  

Όλα τα παραπάνω, προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

τραπεζών που κάνουν την εταιρική διακυβέρνηση διαφορετική από αυτήν των 

άλλων εταιριών. 

1.2  Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα  

Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, ουσιαστικά εισήχθη το 

1999 όταν ο Ο.Ο.Σ.Α. εξέδωσε τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης προς τα μέλη 

του. Η αρχικά εθελοντική εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης (αλλά 

και το επιπλέον λειτουργικό κόστος που συνεπάγεται) απέτρεψαν τις επιχειρήσεις 

από την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία μηχανισμών εταιρικής 

διακυβέρνησης2. Όμως, η «φούσκα» του Ελληνικού Χρηματιστηρίου το 2000, 

                                                      
2 Σε ημερίδα που διοργάνωσε το FΙΝG Βusiness School, με αντικείμενο την εταιρική διακυβέρνηση 
στις 27-5-2002, ο τότε πρόεδρος του ΧΑΑ κ. Π. Αλεξάκης είχε δηλώσει πως, στην Ελλάδα η έννοια 
της εταιρικής διακυβέρνησης εισήχθη το 1998-99 και πως κατά την εθελούσια εφαρμογή της δεν 
απέδωσε τα αναμενόμενα. Είπε επίσης ότι «εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την καλύτερη διοίκηση και 
την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων». Αντίθετα, ο τότε πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος κ. Συμεωνίδης Δ. είχε δηλώσει στην ομιλία του ότι «η προσπάθεια δημιουργίας 
ενός θεσμικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση, θα πρέπει να στηρίζεται στην ενθάρρυνση 
ως προς την εθελοντική προσαρμογή των επιχειρήσεων». 
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ουσιαστικά υποχρέωσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Κυβέρνηση και τους 

πολιτικούς3 να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα να προωθήσουν νομοθετικά μέτρα 

για την υποχρεωτική πλέον εφαρμογή αλλά και την βελτίωση των πρακτικών της 

εταιρικής διακυβέρνησης με τον Νόμο 3016/2002. Την ανάγκη αναθεώρησης αλλά 

και εισήγησης συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης των πρακτικών αυτών 

υποστήριξε και ο Mertzanis (2001). Από τις ομολογουμένως πρωτοποριακές 

διατάξεις του νόμου αξίζει να γίνει αναφορά στην σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου (πλέον θα αναφέρεται ως Δ.Σ.) όπου ο νόμος επιβάλει το ένα τρίτο των 

μελών μιας εισηγμένης εταιρείας να είναι μη εκτελεστικά, ενώ δύο τουλάχιστον 

πρέπει να είναι ανεξάρτητα από αυτούς που ελέγχουν την εταιρεία. Όπως 

επισημαίνει ο Στίλπων Νέστωρ4, «οι έννοιες και οι πρακτικές αυτές ήταν 

πρωτόγνωρες για την Ελλάδα όπου ο οικογενειακός ή κρατικός έλεγχος των 

περισσοτέρων εισηγμένων επιχειρήσεων καθιστούσε την προστασία των 

εξωτερικών επενδυτών, μικρομετόχων, θεσμικών ή ομολογιούχων εξαιρετικά 

δύσκολη».  

 

1.2.1.  Διάφορες μελέτες και έρευνες για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα 

Μέχρι σήμερα λίγες έρευνες έχουν γίνει όσον αφορά το θέμα της εταιρικής 

διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Οικονομικοί αναλυτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων και 

ακαδημαϊκοί προσπάθησαν αφενός να εξετάσουν τον βαθμό προσαρμογής των 

ελληνικών εταιρειών στις νομικές κατευθύνσεις του κανονιστικού πλαισίου και 

αφετέρου να προσδιορίσουν κριτήρια και παράγοντες μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Ο Μέκος (2003) συμπεραίνει ότι οι μικρομέτοχοι αλλά και οι θεσμικοί 

επενδυτές δεν έδωσαν μέχρι σήμερα σημασία σε «πολυτέλειες» όπως η ενασχόλησή 

                                                      
3 «H βελτίωση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αφορά όμως εξ’ ίσου και τις μη εισηγμένες 
εταιρείες.  Η συμμετοχή εταιρειών venture capital στο μετοχικό κεφάλαιο μη εισηγμένων 
επιχειρήσεων είναι συνήθως το πρώτο βήμα προκειμένου οι εταιρείες αυτές να εξοικειωθούν με τις 
σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και να προετοιμασθούν για τις υποχρεώσεις τους 
όταν θα διαβούν το κατώφλι της κεφαλαιαγοράς. Κυριάκος Μητσοτάκης, "Εταιρική διακυβέρνηση 
στην Ελλάδα" Εφημερίδα Το ΒΗΜΑ 06/05/2001. 
4 Ο Στίλπων Νέστωρ είναι πρώην επικεφαλής του τμήματος εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ και 
νυν Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων Nestor Advisors Ltd με έδρα το Λονδίνο. Το 
άρθρο του «Εταιρική Διακυβέρνηση αλά ελληνικά και πώς θα βγεί από την «τρύπα», δημοσιεύτηκε 
στην εφημερίδα Καθημερινή στο ένθετο για την οικονομία στις 20 Μαρτίου 2005. 
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τους με την εταιρική διακυβέρνηση (ιδιαίτερα όταν το Χρηματιστήριο έχει ανοδική 

πορεία) και προτείνει για την πλήρωση των θέσεων των ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών του Δ. Σ. να γίνεται δημόσια προκήρυξη. Όπως επισημαίνει 

«δεν φαίνεται να είναι λογικό η ίδια εταιρεία που χρησιμοποιεί αγγελίες και 

συμβούλους επιχειρήσεων για να προσλάβει πωλητές και γραμματείς, να τοποθετεί 

τα μέλη του Δ.Σ. με βάση προσωπικές γνωριμίες». Ο Αντωνιάδης (2004) στην 

έρευνά του για τις επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, εντοπίζει ότι όταν η 

διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τους μεγαλομετόχους έχει αρνητική επίδραση 

στην αποδοτικότητα και προτείνει την πρόσληψη επαγγελματία διευθύνοντα 

συμβούλου. Παράλληλα προτείνει την εξέταση των χαρακτηριστικών του Δ.Σ. και 

τον βαθμό επίδρασής του στην λήψη αποφάσεων (που είναι και μέρος της παρούσας 

έρευνας). 

Ο Σπανός, (2004) αναγνωρίζει την έλλειψη ικανοποιητικών μηχανισμών 

εφαρμογής εταιρικής διακυβέρνησης από τις εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις και 

χαρακτηρίζει το Δ.Σ. ως ένα «παθητικό όργανο» που απλά συμφωνεί με τις 

αποφάσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου (που συνήθως είναι ο μεγαλομέτοχος και 

ιδιοκτήτης της επιχείρησης). Στην προσπάθειά τους να αξιολογήσουν την 

συμμόρφωση των Ελληνικών επιχειρήσεων προς τις αρχές της εταιρικής 

διακυβέρνησης, οι Tsipouri & Xanthakis (2004), υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό αν και αναγνωρίζουν τις αδυναμίες των ελληνικών 

επιχειρήσεων σε θέματα αποτελεσματικότητας των ανεξάρτητων μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Μία πρόσφατη έρευνα (2005) που έγινε από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Grant Thornton (διεθνή ελεγκτική και 

συμβουλευτική εταιρεία) για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα, μεταξύ 

άλλων έδειξε ότι, μόλις τρεις στις δέκα επιχειρήσεις εφαρμόζουν πλήρως τις 

σχετικές διατάξεις και συστάσεις, ενώ μόνο δύο στις δέκα δημοσιοποιούν έκθεση 

συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο. Η «συμμόρφωση ως προς το γράμμα αλλά 

όχι και ως προς το πνεύμα της εταιρικής διακυβέρνησης» αποτελεί επικρατούσα 

συμπεριφορά των εισηγμένων εταιρειών, συμπεραίνει η εν λόγω έρευνα. 

Σε μια πιο εξειδικευμένη έρευνα αξιολόγησης της εταιρικής διακυβέρνησης 

των ελληνικών οικογενειακών επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 

(Spanos et al 2008) ανέδειξε την «φτωχή» παρουσία της εταιρικής διακυβέρνησης 
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στις οικογενειακές επιχειρήσεις σε σχέση με τις μη οικογενειακές. Οι Eriotis & Zisis 

(2008), σε ένα δείγμα 696 επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1993-2002, θεωρούν ότι 

οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. λειτουργούν σαν «χαλαρός μηχανισμός υποκίνησης» 

όσον αφορά το ενδιαφέρον τους για την ένθερμη υποστήριξη των επιχειρηματικών 

θεμάτων.  

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών σχετικά με την όχι ουσιαστική 

εφαρμογή των καλών πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις αλλά και η αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα της5 

επιβεβαιώνονται και από τις αντίστοιχες αξιολογήσεις εξειδικευμένων οίκων του 

εξωτερικού. Στις 6 Μαρτίου 2005 δημοσιεύτηκε από τον αμερικάνικο οίκο 

αξιολογήσεων Governance Metrics International (GMI) η ετήσια έκθεσή του σε 

θέματα εταιρικής διακυβέρνησης με αξιολόγηση 3.220 επιχειρήσεων από 19 χώρες 

με αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές. Η Ελλάδα κατέλαβε για δεύτερη συνεχή χρονιά 

την τελευταία θέση (την πρώτη θέση κατέλαβε η Μεγάλη Βρετανία). Ανάμεσα στις 

26 ελληνικές εταιρείες που αξιολόγησε η GMI περιλαμβάνονται και 10 ελληνικές 

τράπεζες που αντιπροσωπεύουν το 90% του συνόλου της τραπεζικής αγοράς. Αξίζει 

να σημειωθεί επίσης ότι από τις 10 επιχειρήσεις με την χαμηλότερη διαβάθμιση οι 7 

ήταν ελληνικές (την υψηλότερη βαθμολογία πήραν 34 επιχειρήσεις από τις οποίες 

27 ήταν Αμερικάνικες). 

Ανεξάρτητα όμως από τα φτωχά μέχρι σήμερα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, οι προσπάθειες βελτίωσης 

των διαχειριστικών δομών της είναι συνεχείς και έντονες τόσο από τους 

ακαδημαϊκούς ερευνητές όσο και από τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται και από το ότι, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) σε 

συνεργασία με την Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Brunel (UK) ίδρυσαν 

τον Ιανουάριο του 2007, το Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(Ε.Π.Ε.Δ.) με στόχο να διαδώσει τις καλύτερες πρακτικές διακυβέρνησης και να 

                                                      
5 Σε ανοικτή συζήτηση που έλαβε χώρα στις 23/5/2005 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την 
συμμετοχή διαφόρων φορέων για την αναδιάρθρωση της κεφαλαιαγοράς, οι εκπρόσωποι της Ένωσης 
Θεσμικών Επενδυτών και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, συμφώνησαν με το αίτημα της 
κατάργησης του εν ενεργεία θεσμικού πλαισίου με την αιτιολογία ότι πέραν του κόστους που 
συνεπάγεται, παραμένει και πρακτικά ανεφάρμοστο!( Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ «Από νόμος …κώδικας η 
εταιρική διακυβέρνηση» 24/5/2005). 
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συμβάλει στην ακαδημαϊκή έρευνα (Ε.Π.Ε.Δ. 2007). 

1.3  Ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας. 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια στην Ελληνική τραπεζική αγορά συνέβησαν 

θεμελιώδεις αλλαγές. Η αρχή της αναμόρφωσης του Ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος ξεκίνησε με τις αλλαγές που προώθησε η Επιτροπή Καρατζά (1987) αν 

και το πρώτο βήμα έγινε με τον Ν. 1266/1982 όταν ανεξαρτητοποιήθηκε σε μεγάλο 

βαθμό ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος από το κράτος στην διαμόρφωση της 

νομισματικής πολιτικής. Η ουσιαστική απελευθέρωση και μείωση των περιορισμών 

έγινε την πενταετία 1992-1996 μετά την ολοκλήρωση της οποίας έγινε και η 

ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο αντίστοιχο ελληνικό δίκαιο (Gortsos 

1998). Παράλληλα, μια συνεχής αποκρατικοποίηση των ελεγχόμενων από το 

Δημόσιο τραπεζών συντέλεσε στην μερική βελτίωση του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος (αν και απέχει αρκετά από το αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών 

τραπεζών).  

Επίσης η δεκαετία 1994 – 2004 χαρακτηρίστηκε από μία πλειάδα εξαγορών 

και συγχωνεύσεων στον κλάδο των τραπεζών6, στην προσπάθειά τους να 

δημιουργήσουν ικανά σχήματα ώστε να ανταποκριθούν τόσο στον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό όσο και να δημιουργήσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

επέκταση τους στην αναδυόμενη αγορά των Βαλκανίων και της Ν.Α. Ευρώπης7. 

Ένα άλλο αποτέλεσμα που είχαν οι εξαγορές και συγχωνεύσεις ήταν η αύξηση του 

συγκεντρωτισμού της τραπεζικής αγοράς. Έτσι, το μερίδιο των πέντε μεγαλύτερων 

ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε το 2006 σε 66,3% έναντι 57% που ήταν το 1997 

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2007).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες, λειτουργούν σε ένα 

ιδιαίτερα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο - από τα αυστηρότερα που ισχύουν για 

επιχειρήσεις στις οικονομίες της αγοράς - το οποίο διαμορφώθηκε και συνεχίζει να 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού δικαίου 

και των βέλτιστων εποπτικών πρακτικών που ισχύουν διεθνώς. Μέσω αυτού του 

                                                      
6 Σύμφωνα με μελέτη της Deloitte & Touche LLP, που δημοσιεύτηκε στις 21-12-2005 από το 2007 
έως το 2010, 700 τράπεζες θα εξαγοραστούν σε ολόκληρο την Ευρώπη.  
7 Έρευνα των Mylonidis & Karanikola (2005) έδειξε ότι η κερδοφορία, η αποτελεσματικότητα και η 
παραγωγικότητα των τραπεζών δεν βελτιώθηκαν μετά την εξαγορά. 
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ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο διαμορφώθηκε σταδιακά μετά την απελευθέρωση 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος, επιδιώκεται, η σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολο του, η ενίσχυση της εταιρικής 

διακυβέρνησης των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 

αποτελεσματικότητα των κεφαλαιαγορών και των συστημάτων πληρωμών, η 

προστασία των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και η πρόληψη 

και καταστολή των οικονομικών εγκλημάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Εκτός βέβαια από τις Ελληνικές εποπτικές αρχές στον τραπεζικό κλάδο, 

διεθνείς οργανισμοί επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Η Επιτροπή της 

Βασιλείας για τον έλεγχο των τραπεζών (The Basel Committee on Banking 

Supervision), στην πρόσφατα (2006)8 αναθεωρημένη έκδοση των οδηγιών της με 

θέμα "Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζικών ιδρυμάτων", 

συμβούλεψε τα μέλη των Δ.Σ. των τραπεζών (ιδιαίτερα όσα δεν έχουν τραπεζική 

εμπειρία) να αποκτήσουν μια ξεκάθαρη γνώση του ρόλου της εταιρικής 

διακυβέρνησης, να διαχειριστούν τα εταιρικά θέματα με διαφάνεια και να 

γνωρίσουν την δομή των τραπεζικών λειτουργιών ενός τραπεζικού οργανισμού9. Οι 

αναθεωρήσεις αυτές ενισχύουν τα βασικά στοιχεία των ευρέως αποδεκτών και από 

το 1999 καθιερωμένων αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης (Ο.Ο.Σ.Α.) που 

προσδιορίζουν μία σειρά από ποικίλες ενέργειες που πρέπει να εφαρμόσουν οι 

τράπεζες σε διάφορες χώρες. 

 

1.4  Πρωτοτυπία της έρευνας 

Η πρωτοτυπία της έρευνας υποστηρίζεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα μέχρι 

σήμερα δεν έχει γίνει καμία έρευνα – ποσοτική ή ποιοτική – στο συγκεκριμένο 

θέμα. Ειδικότερα, η πρωτοτυπία της έρευνας είναι εμφανής από δυο κύρια σημεία: 

1. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές έρευνες στην Ελλάδα, αλλά ούτε και 

στις ανεπτυγμένες οικονομίες όσον αφορά την εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης στον «ευαίσθητο» τραπεζικό τομέα. 

                                                      
8 America's Community Bankers Apr 2006. 
9Κατά την Επιτροπή, μια προσέγγιση "γνώρισε τη δομή σου» (know-your-structure) για την εταιρική 
διακυβέρνηση, είναι ουσιαστική ‘ώστε οι διοικούντες την τράπεζα να εντοπίσουν ποιες αρμοδιότητες 
και εξουσίες μπορούν να εμποδίσουν τις διαφανείς διαδικασίες. Η εν λόγω προσέγγιση της επιτροπής 
δεν απέχει από την Σωκρατική προτροπή «γνώθει σ’αυτόν».  
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2. Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας διαφέρει από την μεθοδολογία των 

άλλων υπαρχουσών ερευνών. Η έρευνα είναι ποιοτική γεγονός που κρίνεται 

απαραίτητο από την διεθνή βιβλιογραφία στο χώρο της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Η ποιοτική έρευνα μπορεί να εμβαθύνει στην συμπεριφορά 

των συμμετεχόντων στην διαχείριση της εταιρικής διακυβέρνησης και κατά 

συνέπεια, σε συνέργεια με τις υπάρχουσες ποσοτικές έρευνες, να συμβάλλει 

στην πληρέστερη προσέγγιση της φύσης και της λειτουργίας της εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

 

Αναλυτικότερα, μέχρι σήμερα, λίγες έρευνες έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο 

όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα. Οι περισσότερες από τις έρευνες αφορούν 

τράπεζες σε χώρες με αναπτυσσόμενες οικονομίες (Κεντρική Ευρώπη, Κίνα, 

Αργεντινή, Μαλαισία, Ταϊλάνδη κ.λπ.) και όλες εφαρμόζουν ποσοτικές μεθόδους 

στην επεξεργασία των στοιχείων τους. Οι ερευνητές αυτών των μελετών 

παραδέχονται ότι η ποσοτική προσέγγιση του θέματος της εταιρικής διακυβέρνησης 

υστερεί στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, αφού το θέμα είναι ιδιαίτερα 

«ευαίσθητο» και αναμφισβήτητα η ουσία της εφαρμογής καλών πρακτικών 

εταιρικής διακυβέρνησης δεν απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

και στα αριθμητικά δεδομένα.  

Ο πίνακας 1.1 που ακολουθεί περιγράφει τις κυριότερες από αυτές τις 

έρευνες. 
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Πίνακας 1.1:  Έρευνες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση στο τραπεζικό τομέα 

 

 
Ερευνητές 

 
Μεθοδολογία 

 
Ευρήματα 

Arun T. & Turner 
J. (2004) 

Θεωρητική προσέγγιση της αναδιοργάνωσης 
του τραπεζικού συστήματος στις 
αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

1. Υιοθέτηση φιλελεύθερης πολιτικής.  
2. Ποιοτική βελτίωση των δημοσιευόμενων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3. Βελτίωση ρυθμιστικών κανόνων και νομοθετημάτων για την 
προστασία των μικρομετόχων. 

4. «Άνοιγμα» της αγοράς σε ξένες τράπεζες ώστε οι εγχώριες 
να γνωρίσουν τα εφαρμοζόμενα από αυτές εταιρικά 
συστήματα διακυβέρνησης. 

Berger et al. 
(2005) 

Αναλύθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα των 
τραπεζών της Αργεντινής από το 1993-1999 
λαμβάνοντας υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
σε σχέση με τις εξαγορές/συγχωνεύσεις και τις 
ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν χρησιμοποιώντας 
ένα στατιστικό μοντέλο πέντε εξαρτώμενων 
μεταβλητών: ROA, Costs/Assets, NPL, Profit  
Efficiency Rank, Cost Efficiency Rank. 

1. Οι ελεγχόμενες από το κράτος τράπεζες έχουν χαμηλότερη 
αποδοτικότητα από τις ιδιωτικές. 

2. Οι τράπεζες του Δημοσίου έχουν μεγαλύτερο ποσοστό 
καθυστερημένων δανείων από τις ιδιωτικές. 

3. Οι ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών τραπεζών είχαν 
τρομακτική επίδραση στη βελτίωση της αποδοτικότητας σε 
αντίθεση με τις Εξαγορές και συγχωνεύσεις που δεν 
εμφάνισαν κάποια ουσιαστική μεταβολή στην απόδοση. 

Caprio et al. 
(2004) 

Εξετάσθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
δέκα μεγαλύτερων τραπεζών (που 
αντιπροσωπεύουν το 83% του συνόλου της 
τραπεζικής αγοράς) εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο σε 44 χώρες (συνολικά 244 
τράπεζες). 

1. Με εξαίρεση λίγες χώρες, στην πλειοψηφία τους οι τράπεζες 
ελέγχονται από ισχυρές οικονομικά οικογένειες ή το κράτος. 

2. Αδύναμη νομική προστασία των μετόχων συνεπάγεται 
χαμηλότερη αξιολόγηση της τράπεζας 

3. Η ύπαρξη εξωτερικών δομών ελέγχου και ρυθμιστικών 
κανόνων δεν τεκμηριώνουν την θετική επίδραση στην 
αξιολόγηση των τραπεζών (σε αντίθεση με τις προτάσεις της 
επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ). 
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Choi, S. & Hasan, 
I. (2005) 

Εξετάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις των 
τραπεζών στην Κορέα από το 1998-2002 και 
πιο συγκεκριμένα οι δείκτες ROA και ROE σε 
σχέση με την μετοχική σύνθεση και τον αριθμό 
των εξωτερικών μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

1. Η ύπαρξη μετόχου από άλλη χώρα έχει θετική επίδραση 
στα αποτελέσματα αλλά αρνητική στον επενδυτικό 
κίνδυνο. 

2. Ο αριθμός εξωτερικών μελών στο Δ.Σ. δεν έχει καμία 
επίδραση στα αποτελέσματα ενώ η ύπαρξη μέλους από 
άλλη χώρα έχει επίδραση και στα αποτελέσματα και 
στον κίνδυνο. 
 
 

Dittus, P. (1994) 
Εξετάστηκε το τραπεζικό σύστημα της 
Ουγγαρίας Πολωνίας και πρώην 
Τσεχοσλοβακίας λαμβάνοντας υπόψη τα 
καθυστερημένα δάνεια, Τις αλλαγές στην 
συμπεριφορά των τραπεζών, το νομοθετικό 
πλαίσιο, τους ρυθμιστικούς κανόνες και την 
εποπτεία των τραπεζών καθώς και τον 
ανταγωνισμό.  
 

1. Η πιο αυστηρή εποπτεία και νομοθεσία λειτουργίας των 
τραπεζών έχει επηρεάσει θετικά τον τρόπο με τον οποίο 
οι τράπεζες αναλαμβάνουν επενδυτικούς κινδύνους. 

2. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών αν και φαίνεται 
ότι έχει ενισχυθεί, είναι πάρα πολύ χαμηλός σε μερικούς 
τομείς. 

Ferri, G. (2003) 
Ανάλυση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας των Τραπεζών στην Κίνα και 
προτάσεις αναμόρφωσής του στα νέα 
παγκόσμια δεδομένα. 

1. Δημιουργία μιας κρατικής τραπεζικής εταιρείας (State 
Banking Holding Company) που θα ενεργεί σαν 
«φίλτρο» μεταξύ των πολιτικών και εμπορικών 
συμφερόντων. 

2. Αναδιάρθρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 
τραπεζών, ενθαρρύνοντας τις εξαγορές και 
συγχωνεύσεις και παράλληλα προσφέροντας οικονομικά 
κίνητρα στους managers για καλύτερη αποδοτικότητα. 
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Grespi et. al. 
(2003) 

Η ερευνητική υπόθεση είναι ότι η εταιρική 
διακυβέρνηση είναι πιο αποτελεσματική εάν η 
συχνότητα αντικατάστασης των ανώτατων 
στελεχών, αυξάνει όταν η επιχείρηση έχει 
χαμηλά κέρδη. Εξέτασαν τις Ισπανικές 
εμπορικές τράπεζες, και τα ταμιευτήρια κατά 
το διάστημα 1986-2000.  

Αρνητική σχέση μεταξύ αποτελεσμάτων και παρέμβασης των 
εσωτερικών μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης. Όμως κάθε 
μηχανισμός λειτουργεί διαφορετικά σε κάθε τύπο 
χρηματοδοτικού οργανισμού. Για παράδειγμα, η αντικατάσταση 
του Προέδρου του Δ.Σ. μετά από μια εξαγορά είναι πιο συχνή 
όταν πρόκειται για ταμιευτήριο (Saving Bank), ενώ η 
αντικατάσταση του Δ/ντα Συμβούλου (CEO) είναι πιο συχνή 
στις Εμπορικές Τράπεζες από ότι στα ταμιευτήρια.  

Kubo, K. (2006) 
Εξετάστηκαν 63 τράπεζες των χωρών 
Ινδονησία, Κορέα Μαλαισία και Ταϊλάνδη 
κατά το διάστημα 2000-2003 όσον αφορά την 
σχέση μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης και 
της αμοιβής του Δ/ντα Συμβούλου (CEO). 

1. Ένα σημαντικό μέρος της αμοιβής του Δ/ντα Συμβούλου 
είναι σταθερό και δεν συνδέεται με την κερδοφορία της 
τράπεζας. 

2. Υπάρχει μία θετική και σαφής σχέση μεταξύ της 
απόδοσης των μετοχών και της αμοιβής του Δ/ντα 
Συμβούλου. 

Τα ευρήματα δεν υποστηρίζουν την άποψη ότι οι Δ/ντες 
Σύμβουλοι στις τράπεζες των υπό εξέταση χωρών, έχουν 
οικονομικό κίνητρο για να παραμείνουν στη θέση τους. 
 

Nam, S. (2006) 
Θεωρητική ανασκόπηση της εταιρικής 
διακυβέρνησης με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ελεγχόμενες από το κράτος τράπεζες. 

Για την βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης στις 
ελεγχόμενες από την πολιτεία τράπεζες θα πρέπει να βελτιωθεί 
η ποιότητα του Δ.Σ., να υπάρχουν αρκετά ανεξάρτητα μέλη στο 
Δ.Σ. και να έχει την εξουσία το Δ.Σ. να επιλέγει αλλά και να 
αντικαθιστά τον Δ/ντα Σύμβουλο με διαφανείς κανόνες και 
διαδικασίες. 

Wiwattanakantang, 
Y. (2006) 

Μία επισκόπηση της μερικής ιδιωτικοποίησης 
των κρατικών τραπεζών στις αναπτυσσόμενες 
χώρες και τον ρόλο της εταιρικής 
διακυβέρνησης στην βελτίωση των 
αποτελεσμάτων. 

Εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου και ρυθμιστικών κανόνων, 
αναμόρφωση δικαστικού συστήματος, εκμοντερνισμός 
λογιστικού και ελεγκτικού συστήματος, ισχυροποίηση κανόνων 
εταιρικής διακυβέρνησης.   
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Παράλληλα, το διαρκώς μεταβαλλόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον από 

διάφορους παράγοντες (συνθήκες της αγοράς, έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του 

πετρελαίου και βασικών τροφίμων, έντονες πολιτικές αλλαγές, κλπ) κάνει πολύ 

δύσκολη έως αδύνατη την παραμετροποίηση όλων αυτών των μεταβλητών ώστε να 

σταθμιστεί αξιόπιστα η επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης στην διαμόρφωση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Έτσι, οι ερευνητές αποδέχονται ότι μία 

ποιοτική διερεύνηση του θέματος της εταιρικής διακυβέρνησης θα βοηθούσε στην 

εξαγωγή πιο αξιόπιστων συμπερασμάτων που θα οδηγούσαν σε εφαρμόσιμες προτάσεις 

βελτίωσης των πρακτικών που εφαρμόζονται σήμερα. 

 

1.5  Δομή της Διατριβής  

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται συνοπτικά η έννοια της εταιρικής 

διακυβέρνησης και η σημασία που έχει στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα για 

τις επιχειρήσεις και ειδικότερα για τις τράπεζες. Αναφέρονται επίσης, έρευνες που 

έγιναν στην Ελλάδα και προσεγγίζουν γενικότερα το θέμα  και αναλύεται συνοπτικά η 

ελληνική τραπεζική αγορά. Τέλος, τεκμηριώνεται και η πρωτοτυπία της διατριβής.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια και οι ορισμοί καθώς και οι 

διάφορες σχετικές θεωρίες της εταιρικής διακυβέρνησης. Συγκρίνονται οι διάφοροι 

μηχανισμοί που χρησιμοποιεί η εταιρική διακυβέρνηση και οι τρόποι με τους οποίους 

αυτοί λειτουργούν για την επίλυση του προβλήματος του διαχωρισμού ιδιοκτησίας και 

ελέγχου και την μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης μέσα στην επιχείρηση. 

Ακολουθεί στη συνέχεια μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνητικών εκείνων 

εργασιών που αναφέρονται στην επίδραση των μηχανισμών της εταιρικής 

διακυβέρνησης, στην λειτουργία του Δ.Σ., στον εσωτερικό έλεγχο, στην 

αποδοτικότητα και σε διάφορους άλλους συντελεστές. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επισημαίνονται οι εξελίξεις και τα ιδιαίτερα  

χαρακτηριστικά της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, όπως έχει διαμορφωθεί τα 

τελευταία είκοσι χρόνια, μετά την αναμόρφωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

και την σταδιακή (μερική ή ολική) ιδιωτικοποίηση των ελεγχόμενων από το κράτος 
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τραπεζών. Αναλύονται τα μερίδια των σημαντικότερων τραπεζών στην εγχώρια αγορά 

καθώς και η κατάταξή τους με βάση την αξιολόγηση τους από οίκους του εξωτερικού. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι λόγοι που διαφοροποιούν τον τραπεζικό 

τομέα από τους άλλους τομείς της οικονομίας Επίσης παρουσιάζονται ελεγκτικοί 

μηχανισμοί της εφαρμογής καλής εταιρικής διακυβέρνησης εκ μέρους των τραπεζών. 

Στο τέλος, αναλύονται οι ερευνητικές υποθέσεις που προέκυψαν από την ανάλυση των 

προηγούμενων κεφαλαίων. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αιτιολογείται  ο σκοπός της έρευνας, αναλύεται το υπό 

εξέταση δείγμα καθώς τα εργαλεία για την πραγματοποίησή της. Επιπρόσθετα, 

υποστηρίζεται η επιλογή της μεθοδολογίας για την παρούσα έρευνα, τεκμηριώνεται η 

αξιοπιστία και η σημασία των σε βάθος συνεντεύξεων και παρουσιάζονται οι δυσκολίες 

που αντιμετώπισε ο ερευνητής κατά την διάρκεια υλοποίησής της. 

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας με 

βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Επίσης συγκρίνονται - όπου είναι δυνατό – με 

τα αποτελέσματα άλλων ερευνών. Παράλληλα, γίνεται μία προσπάθεια στατιστικής 

ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων συγκεκριμένων ερωτήσεων και συσχέτισης των 

αποτελεσμάτων. 

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας 

και οι προτάσεις στρατηγικής που κατά την άποψη του ερευνητή, θα ήταν καλό να 

ακολουθήσει η ανώτατη διοίκηση των Τραπεζών με στόχο την αποδοτική και 

αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, 

αναφέρονται οι ερευνητικοί περιορισμοί που επηρέασαν την διεξαγωγή της παρούσας 

διατριβής και τέλος κατατίθενται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

 

 

Η Έννοια και οι Θεωρητικές Προσεγγίσεις  

της Εταιρικής Διακυβέρνησης  

Η εταιρική διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται από μια ουσιαστική δομή ελέγχων με 

στόχο την ενθάρρυνση μιας ικανοποιητικής απόδοσης της επένδυσης των μετόχων 

βασισμένη σε μια υπεύθυνη συμπεριφορά της Διοίκησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη (stakeholders). Το κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε δύο μέρη.  

Στο πρώτο μέρος αναλύεται η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και οι 

διάφοροι ορισμοί που διατυπώθηκαν κατά καιρούς από διάφορους ακαδημαϊκούς και 

διεθνείς οργανισμούς. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι μηχανισμοί της εταιρικής 

διακυβέρνησης και διατυπώνονται οι βασικές θεωρίες. Στην επόμενη ενότητα 

αναλύονται τα αποτελέσματα ερευνών σε σχέση με την δομή της εταιρικής 

διακυβέρνησης καθώς και την επιρροή του Δ.Σ. και των άλλων επιτροπών τόσο στην 

λήψη αποφάσεων όσο και στην σωστή εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής 

διακυβέρνησης.  
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2.1   Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης 

Η εταιρική διακυβέρνηση σαν έννοια δεν είναι καινούργια αφού συνδέεται με 

την οργάνωση της διαδικασίας της παραγωγής., που επιδιώχθηκε από αρχαιοτάτων 

χρόνων (Parrat, 1999). Από την κατασκευή των πυραμίδων στην Αίγυπτο, «την τέχνη 

και την στρατηγική του πολέμου» του Κινέζου στρατηγού Sun Tzu (500 π.Χ.), τον 

«Οικονομικό» του Ξενοφώντα, την οργανωτική ιδιοφυία του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

(327 π.Χ.) έως τον Ρωμαίο έπαρχο Κολουμέλα (100 π.Χ.) που εφάρμοσε την 

συμμετοχή των εργαζομένων σε επιχειρηματικές αποφάσεις, κοινός στόχος όλων ήταν 

η «μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης» προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων 

μερών (Μούζουλας, 2003). 

Σε επιστημονική όμως βάση, η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης 

απασχόλησε ουσιαστικά την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα όταν οι Berle 

& Means (1932) πρώτοι περιέγραψαν τον διαχωρισμό μεταξύ ιδιοκτησίας και ελέγχου 

μιας επιχείρησης. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ερέθισμα αλλά και ο λόγος του 

διαχωρισμού αυτού έγινε επιτακτικός μετά το μεγάλο οικονομικό κραχ στην 

κεφαλαιαγορά των Ηνωμένων Πολιτειών το 1929. Από τότε μέχρι σήμερα (ιδιαίτερα 

έντονα τα τελευταία είκοσι χρόνια) το ενδιαφέρον των πανεπιστημιακών ερευνητών, 

των επιχειρηματιών αλλά και των πολιτικών (Blair 1995, Keasey & Wright 1997), 

εστιάζεται στην προσπάθεια της προστασίας των ενδιαφερομένων μερών (μετόχων, 

δανειστών, τραπεζών, εργαζομένων κλπ) από φαινόμενα εξαπάτησης, κακής 

οικονομικής διαχείρισης και μη αποδοτικής και αποτελεσματικής διοίκησης από 

πλευράς του Δ.Σ. και των ανωτάτων στελεχών της επιχείρησης ή του οργανισμού. Τα 

δεδομένα αυτά οδήγησαν σε σκέψεις και προτάσεις σχετικά με την οργάνωση της 

εξουσίας στην εταιρεία, ως τεχνικής οργάνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

με στόχο κυρίως την εξισορρόπηση των εξουσιών της διοίκησης και των μετόχων 

(Μούζουλας, 2003, σελ 21-22). Η διάκριση μεταξύ κυριότητας και ελέγχου 

προσδιόρισε και την ύπαρξη διαφορετικών συμφερόντων μεταξύ των φορέων και 

μάλιστα σε επίπεδο σύγκρουσης. Στην πράξη, έχουμε μετατόπιση της εξουσίας από 

τους μετόχους προς τους ασκούντες την διαχείριση της εταιρείας. Η αρχική εντύπωση 
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ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση αφορά κυρίως και μόνο την μεγιστοποίηση του 

κέρδους έχει αντικατασταθεί με την κοινωνική ευθύνη και την προστασία των 

συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων μερών (Monks & Minow (1995), Pava & 

Krausz (1995)). Η σωστή διακυβέρνηση μιας επιχείρησης πλέον προσδιορίζεται σε ένα 

πλαίσιο ελεγκτικών δομών και διαδικασιών που εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται με υπευθυνότητα στο 

σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον. 

 

2.1.1 Ο ορισμός της έννοιας “εταιρική διακυβέρνηση” 
Η εταιρική διακυβέρνηση έχει πετύχει να προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον 

του κοινού λόγω της σημασίας της στην οικονομική ευεξία των επιχειρήσεων αλλά και 

την ευημερία της κοινωνίας γενικότερα. Εντούτοις, η έννοια της εταιρικής 

διακυβέρνησης καθορίζεται με διάφορους τρόπους επειδή καλύπτει ενδεχομένως 

ολόκληρο το πλαίσιο των δραστηριοτήτων που έχουν την άμεση ή έμμεση σχέση με 

την αποτελεσματικότητα των εταιριών αλλά και τους διαφορετικούς κλάδους που 

δραστηριοποιείται η κάθε μία από αυτές. Η εταιρική διακυβέρνηση εκφράζει 

γενικότερα μια φιλοσοφία και αποτυπώνει τις αντιλήψεις γύρω από την εξουσία και 

τους τρόπους ενάσκησής της. Αξιολογεί τους επιμέρους φορείς που μετέχουν στην 

εξουσία και επιχειρεί την οριοθέτηση των σχέσεών τους προς την επίτευξη του 

επιθυμητού στόχου. Κατά συνέπεια, διάφοροι ερευνητές και ακαδημαϊκοί έχουν 

προτείνει κατά καιρούς διαφορετικούς ορισμούς, οι οποίοι απεικονίζουν βασικά τα 

ειδικά ενδιαφέροντα τους για το ζήτημα. Ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση της 

έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης είναι ίσως η απαρίθμηση μερικών από τους 

διαφορετικούς ορισμούς παρά η αναφορά μόνο σε ένα ή δύο. 

Είναι χρήσιμο, πριν την απαρίθμηση των ορισμών, να σημειωθεί ότι ο πρώτος 

ορισμός της εταιρικής διακυβέρνησης έγινε από τον οικονομολόγο και κάτοχο του 

βραβείου Nobel (1976), Milton Friedman1. Σύμφωνα με τον Friedman (1970), εταιρική 

                                                      
1 Ο Friedman χαρακτηρίστηκε από τους N.Y. Times (2006) ως ο μεγαλύτερος οικονομολόγος της 
θεωρίας της ελεύθερης αγοράς μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Economist ως ο 
οικονομολόγος με την μεγαλύτερη επιρροή σε οικονομικά θέματα, κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.  
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διακυβέρνηση σημαίνει ότι η διοίκηση της επιχείρησης ικανοποιεί τις προσδοκίες των 

ιδιοκτητών ή των μετόχων, - οι οποίοι συνήθως στοχεύουν στην μεγιστοποίηση του 

πλούτου τους -, προσαρμοσμένη όμως στους βασικούς κανόνες της κοινωνίας όπως 

ορίζονται από τους νόμους και τα τοπικά έθιμα. Αυτός ο ορισμός είναι βασισμένος 

στην οικονομική έννοια της μεγιστοποίησης της αγοραστικής αξίας που υποστηρίζει 

την κεφαλαιοκρατία των μετόχων. Προφανώς, στις αρχές του 21ου αιώνα, ο ορισμός 

αυτός κρίνεται ιδιαίτερα περιοριστικός και «στενός». Πλέον η έννοια της εταιρικής 

διακυβέρνησης έχει διευρυνθεί καλύπτοντας τώρα τα συμφέροντα όχι μόνο των 

μετόχων (shareholders) αλλά και των άλλων ενδιαφερομένων μερών (stakeholders). 

Ειδικότερα, ο προσδιορισμός και η έκφραση της εταιρικής διακυβέρνησης έχει 

διάφορους ορισμούς που εξαρτώνται κύρια από την προσέγγιση της βασικής έννοιας 

και την οπτική γωνία που εξετάζει ο κάθε ενδιαφερόμενος το θέμα. Οι Hawley & 

Williams (1996) συνόψισαν τις διάφορες προσεγγίσεις της εταιρικής διακυβέρνησης 

που βρήκαν στη βιβλιογραφία σε τέσσερα ευδιάκριτα πρότυπα: 

1. Το καθαρά οικονομικό υπόδειγμα ή υπόδειγμα των μετόχων 

(shareholders) 

2. Το πολιτικό υπόδειγμα 

3. Το υποστηρικτικό ή συμβουλευτικό υπόδειγμα 

4. Το υπόδειγμα των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) 

 
Παρακάτω αναλύονται τα τέσσερα αυτά πρότυπα και τονίζονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους: 
 

1. Το καθαρά οικονομικό υπόδειγμα ή υπόδειγμα των μετόχων 

(Shareholders model) της εταιρικής διακυβέρνησης, αναγνωρίζει την μεγιστοποίηση 

του πλούτου των μετόχων σαν τον μοναδικό στόχο μιας επιχείρησης. Το μοντέλο αυτό 

βασίζεται στην χρήση εσωτερικών κανονισμών που περιγράφουν και ελέγχουν την 

συμπεριφορά των διοικούντων διευθυντών και οι οποίοι απολύονται ή αντικαθίστανται 

αν δεν πετύχουν στο να βελτιστοποιήσουν την περιουσία των μετόχων. Το υπόδειγμα 

αυτό προέκυψε μετά τον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας (μετόχων) από την διαχείριση της 
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επιχείρησης που είχε προταθεί από τους Berley & Means το 1932. Οι Fama & Jensen 

(1983), υποστηρίζουν ότι ο ακριβής όρος για τον διαχωρισμό αυτό είναι, «διαχωρισμός 

των λειτουργιών λήψης αποφάσεων και ανάληψης κινδύνου». 

Ωστόσο, ο διαχωρισμός μεταξύ ιδιοκτησίας και ελέγχου μπορεί να δώσει το 

κίνητρο στους διοικούντες να χρησιμοποιήσουν τους πόρους της επιχείρησης για ίδιο 

όφελος, χωρίς να ικανοποιήσουν την επιθυμία των μετόχων για μεγιστοποίηση του 

πλούτου τους. Το πρόβλημα του "εντολέα-εντολοδόχου" είναι βασικό στοιχείο της 

θεωρίας των "ατελών συμβολαίων" (incomplete contracts) που πρώτος ανέπτυξε ο 

Coase (1937). Ιδανικά, ο εντολέας (μέτοχος-επενδυτής) και ο εντολοδόχος 

(επαγγελματίες διαχειριστές της εταιρείας) θα μπορούσαν να υπογράψουν ένα 

συμβόλαιο, στο οποίο θα ορίζονταν με ακρίβεια και σαφήνεια το τι θα έπρεπε να 

πράξει το κάθε συμβαλλόμενο μέρος σε κάθε μελλοντική ενδεχόμενη κατάσταση. Σε 

καθεστώς πλήρους και συμμετρικής πληροφόρησης, όπου οι κεφαλαιαγορές 

λειτουργούν τέλεια, θα ήταν πράγματι εφικτή η σύναψη ολοκληρωμένων και τέλειων 

συμβολαίων. Όμως, τα περισσότερα μελλοντικά ενδεχόμενα είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να προβλεφθούν και να περιγραφούν, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η σύναψη 

“τέλειων” συμβολαίων (Shleifer & Vishny 1997). Στο πλαίσιο αυτό, μία σειρά 

μηχανισμών στοχεύουν ακριβώς στην υπέρβαση των προβλημάτων που προκύπτουν 

από το διαχωρισμό ιδιοκτησίας και ελέγχου:  

 Χρησιμοποίηση διαφόρων μηχανισμών ικανοποίησης των 

συμφερόντων των ανώτατων διοικητικών στελεχών με αυτά των μετόχων, 

όπως προσδιορισμός των αμοιβών (ετήσια αποζημίωση, stock options), 

έγκαιρη και αποτελεσματική παρακολούθηση των ενεργειών των στελεχών 

από το διοικητικό συμβούλιο. 

 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να προστατεύει 

αποτελεσματικά τα δικαιώματα των μετόχων, και να εμποδίζει τη χρήση 

εσωτερικής πληροφόρησης στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. 

 Σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του τρόπου εξαγοράς 

επιχειρήσεων. 
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2. Το πολιτικό υπόδειγμα αναγνωρίζει την ύπαρξη εξωτερικών δυναμικών 

παραγόντων, ικανών να παρακολουθούν και να ελέγχουν την πορεία μιας επιχείρησης. 

Ένας τέτοιος παράγοντας είναι οι θεσμικοί επενδυτές που το «πακέτο» μετοχών που 

κατέχουν τους δίνει το δικαίωμα να ελέγχουν τους διοικούντες και να συμμετέχουν ή 

να έχουν λόγο στην διακυβέρνηση. 

3. Το υποστηρικτικό ή συμβουλευτικό υπόδειγμα που θεωρεί ότι οι 

ανώτατοι διευθυντές είναι αξιόπιστα και ικανά στελέχη και δουλεύουν πάντα με στόχο 

την εξασφάλιση μεγάλων αποδόσεων για τους μετόχους. Εξ αιτίας της εμπιστοσύνης 

αυτής στην αποτελεσματικότητα των στελεχών, η εταιρική διακυβέρνηση είναι 

ουσιαστικά ανενεργή ή πολύ χαλαρή αφού επιτρέπει στους διοικούντες να ενεργούν 

χωρίς πολλούς ελέγχους και περιορισμούς. 

4. Το υπόδειγμα των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) όπως ορίζεται 

πάλι από τους Hawley & Williams παρουσιάζει ένα πλαίσιο υπευθυνοτήτων μιας 

επιχείρησης που είναι ευρύτερο από το οικονομικό και το υποστηρικτικό μοντέλο. Στο 

υπόδειγμα αυτό η μεγιστοποίηση των κερδών πρέπει να συνυπάρχει και να υποστηρίζει 

την ευθύνη της εταιρίας όχι μόνο απέναντι στους μετόχους αλλά και απέναντι στα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Καθώς η σύγχρονη επιχείρηση δημιουργεί ποικίλες 

αλληλεξαρτήσεις (interdependencies) και προκαλεί σημαντικές εξωτερικές επιδράσεις 

(externalities) σε μια σειρά από εμπλεκόμενους - ενδιαφερόμενους (εργαζόμενοι, 

πιστωτές, προμηθευτές, μακροχρόνιοι πελάτες, τοπική κοινωνία), οι στόχοι της 

οφείλουν να εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο (Monks, 1995). Κατά την άποψη της 

Blair (1995) ως ενδιαφερόμενα μέρη προσδιορίζονται όσοι έχουν προσφέρει στην 

επιχείρηση πόρους, υλικούς ή άυλους, ανθρώπινους και μη. Η εταιρική διακυβέρνηση 

επομένως πρέπει να περιλαμβάνει τις ηθικές και κοινωνικές ευθύνες μιας επιχείρησης 

απέναντι στην κοινωνία την οποία δραστηριοποιείται (Keasey & Wright (1997), Pava 

& Krausz (1995), Sifonis & Goldberg (1996), Stone (1975), Zingales (1997)). Την 

έννοια αυτή της εταιρικής διακυβέρνησης, δηλαδή την υποστήριξη της συνεργασίας 

μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών όχι μόνο για την δημιουργία πλούτου προς όφελος 

των μετόχων, αλλά παράλληλα προς όφελος όλων, με την δημιουργία θέσεων 
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εργασίας και υγειών οικονομικά επιχειρήσεων, υποστηρίζουν και οι βασικές αρχές που 

προτείνει ο Ο.Ο.Σ.Α. (1999) για την εταιρική διακυβέρνηση. 

Ειδικότερα, οι εμπειρογνώμονες του Ο.Ο.Σ.Α.2 έχουν καθορίσει την εταιρική 

διακυβέρνηση ως « το σύστημα με το οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. 

Σύμφωνα με αυτούς η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης διευκρινίζει την κατανομή 

των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διάφορων συμμετεχόντων στην 

εταιρία, όπως, του Δ.Σ., των διευθυντών, των μετόχων και των άλλων ενδιαφερομένων 

μερών και εξηγεί τους κανόνες και τις διαδικασίες για την λήψη αποφάσεων σχετικά με 

τις εταιρικές υποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει τη δομή μέσω της οποίας τίθενται 

οι στόχοι της επιχείρησης, και επίσης παρέχει τα μέσα για την επίτευξη των στόχων και 

της αποδοτικότητας. Παράλληλα, οι αρχές αυτές του Ο.Ο.Σ.Α., προσπαθούν να 

υποστηρίξουν τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του στην βελτίωση του νομοθετικού 

και κανονιστικού πλαισίου ώστε με την εφαρμογή κανόνων χρηστής εταιρικής 

διακυβέρνησης να αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών των 

επιχειρήσεων αλλά και της πολιτείας.  

Αξίζει επίσης να αναφερθεί η πλέον πρόσφατη άποψη στο θέμα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, όπως αυτή εκφράστηκε από τον Aoki (2004) υπό τον όρο της 

συγκριτικής θεσμικής ανάλυσης (The Comparative Institutional Analysis). 

Σύμφωνα με τον Aoki (2004) ο όρος εταιρική διακυβέρνηση άρχισε να αποκτά 

ενδιαφέρον για τους οικονομολόγους στα τέλη της δεκαετίας του 19803 και αρχές του 

1990. Συνέβη λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού που εκδηλώθηκε από τις Γερμανικές 

και Ιαπωνικές επιχειρήσεις προς την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, με αποτέλεσμα 

να ενεργοποιηθούν οι αμερικάνικες επιχειρήσεις. Στο συνέδριο της Αμερικάνικης 

Ακαδημίας Επιστημών το 1991 με θέμα την εταιρική διακυβέρνηση, διατυπώθηκε η 

άποψη ότι η μείωση της ανταγωνιστικότητας των αμερικάνικων επιχειρήσεων 

οφειλόταν στον βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό κερδών που επέμεναν τα ανώτατα 
                                                      
2 Οι αρχές του Ο.Ο.Σ.Α. για την εταιρική διακυβέρνηση, επικυρώθηκαν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
του Ο.Ο.Σ.Α. σε υπουργικό επίπεδο στις 26-27 Μαΐου 1999. (OECD PRINCIPLES OF CORPORATE 
GOVERNANCE, Council meeting at Ministerial level on 26-27 May 1999). 
3 Όπως τονίζει ο Aoki, όταν το 1979 είχε επισκεφθεί το Harvard, ελάχιστοι οικονομολόγοι ενδιαφερόταν 
για την εταιρική διακυβέρνηση, με εξαίρεση τον καθηγητή Harvey Leibenstein. 
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στελέχη, εξ αιτίας της ισχυρής πίεσης που δεχόταν από τους επενδυτές και την 

χρηματιστηριακή αγορά για άμεσα αποτελέσματα. Αντίθετα, οι αντίστοιχες 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην Γερμανία και την Ιαπωνία, ήταν απαλλαγμένες από 

τέτοιου είδους πιέσεις γιατί οι βασικοί χρηματοδότες τους ήταν οι τράπεζες, οι οποίες 

είχαν ήδη προσανατολιστεί προς τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.   

Κατά την άποψη του Aoki (2004) το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης θα 

ήταν πιο σωστό να εξεταστεί βασιζόμενο στο πλαίσιο της θεωρία των παιγνίων (game 

theory) όπου οι τρεις βασικοί στρατηγικοί παίκτες είναι τα ανώτατα διοικητικά 

στελέχη, οι επενδυτές και οι εργαζόμενοι. Με αυτή την προσέγγιση η έννοια της 

εταιρικής διακυβέρνησης προσδιορίζεται ως «Ένα σύνολο αυτοοριζόμενων κανόνων 

(τυπικών ή άτυπων) που ρυθμίζουν τις επιλεγμένες ενέργειες των παικτών με ενδεχόμενες 

επιδράσεις στα εμπλεκόμενα μέρη». Για παράδειγμα, οι προσδοκίες των ανώτατων 

στελεχών σχετικά με πιθανές ενέργειες άλλων παικτών σε κρίσιμα θέματα – όπως πχ. 

δυσκολίες στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων λόγω περιορισμών της πολιτείας – 

ίσως να περιορίσουν ex ante (εκ των προτέρων) τις δράσεις τους σε βασικά και 

ουσιαστικά θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Θα πρέπει να τονισθεί επίσης ότι, η σημαντικότητα του θέματος της εταιρικής 

διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την καθιέρωση κοινού νομίσματος (EURO), την 

ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και ανθρώπων καθώς και το μεγάλο αριθμό εξαγορών 

και συγχωνεύσεων μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ώθησε τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχοληθούν πιο ενεργά με το θέμα της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Διαφορετικοί κώδικες προστασίας των επενδυτών και της 

κεφαλαιαγοράς υιοθετήθηκαν από τις Ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθειά τους να 

εξασφαλίσουν χρηστή διακυβέρνηση. Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι 

κώδικες των χωρών μελών της Ε.Ε.: 

• Γερμανία (German Panel Report). 

• Βέλγιο (Cardon Report).  

• Γαλλία (Vienot I and II; Lévy-Lang Report). 

• Ελλάδα (Capital Market Commission Report). 
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• Ιρλανδία (IAIM Guidelines). 

• Ιταλία (Draghi Report). 

• Ολλανδία (Peters Code). 

• Πορτογαλία (CMVM Recommendations). 

• Ισπανία (Report of the Special Committee). 

• Βρετανία (Cadbury Report, Hampel Report, Greenbury Report, Combined 

Code). 

(Πηγή: “The Globalization of Corporate Governance”, 2001,  Weil, Gotshal & Manges LLP, New York). 

 

Κατά την άποψη του ερευνητή αξίζει να αναφερθούν οι συστάσεις της 

Επιτροπής Calbury, που αποτέλεσαν την βάση για τους περισσότερους από τους 

παραπάνω μνημονευθέντες κώδικες που υιοθέτησαν οι διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 

όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση.  

2.1.2 Η Επιτροπή Cadbury για την εταιρική διακυβέρνηση  

Ο στόχος της Επιτροπής είναι "να βοηθήσει στη βελτίωση των προτύπων της 

εταιρικής διακυβέρνησης και του επιπέδου εμπιστοσύνης των επενδυτών (αλλά και των 

αρμόδιων αρχών) όσον αφορά την εγκυρότητα των δημοσιευόμενων οικονομικών 

καταστάσεων και του αποτελεσματικού ελέγχου, προσδιορίζοντας με σαφήνεια ποιες 

είναι οι αντίστοιχες ευθύνες του κάθε εμπλεκομένου αλλά και ποιες οι προσδοκίες 

τους". 

Η Επιτροπή Cadbury ερεύνησε τις ευθύνες του διοικητικού συμβουλίου προς 

τους μετόχους και την κοινωνία. Υπέβαλε την έκθεσή της και σύνδεσε "τον κώδικα των 

καλύτερων πρακτικών" τον Δεκέμβριο του 1992 όπου εξήγησε τις μεθόδους 

διακυβέρνησης που απαιτήθηκαν για να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ των 

ουσιαστικών αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου και της κατάλληλης 

υπευθυνότητάς τους. Ενώ οι συστάσεις του κώδικα δεν ήταν υποχρεωτικές, οι 

επιχειρήσεις που ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου έπρεπε να 

δηλώσουν σαφώς στις ετήσιες εκθέσεις τους εάν εφάρμοζαν τον κώδικας ή όχι. Οι 
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επιχειρήσεις που δεν συμμορφώθηκαν ήταν υποχρεωμένες να εξηγήσουν τους λόγους 

για τους οποίους δεν προχώρησαν στην εφαρμογή του.  

Ο κώδικας Cadbury των καλύτερων πρακτικών έχει συνολικά 18 συστάσεις. 

Όντας μια πρωτοποριακή έκθεση σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, γίνεται 

παρακάτω μια συνοπτική αναφορά στα βασικά του στοιχεία. Οι συστάσεις που 

περιέχονται στις οδηγίες, αφορούν α) το διοικητικό συμβούλιο, β) τα μη-εκτελεστικά 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γ) τους εκτελεστικούς διευθυντές και δ) εκείνους 

που είναι υπεύθυνοι για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο 

της επιχείρησης. Πιο αναλυτικά, οι συστάσεις αυτές είναι: 

  

α. Συστάσεις της επιτροπής Cadbury σχετικά με το Δ.Σ.  
 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάζει τακτικά, να διατηρεί τον 

πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο της επιχείρησης και να ελέγχει την 

εκτελεστική διοίκηση - διαχείριση. 

2. Πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο καθορισμού των ευθυνών του 

Διευθύνοντα Συμβούλου μιας επιχείρησης, που θα εξασφαλίζει ισορροπία 

μεταξύ της άσκησης της εξουσίας και της άσκησης της διοίκησης, έτσι ώστε 

κανένα άτομο από μόνο του να μη μπορεί να αποφασίζει. Στις επιχειρήσεις 

όπου ο πρόεδρος είναι επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι ουσιαστικό και 

αναγκαίο να υπάρχει ένα ισχυρό και ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

3. Το Δ.Σ. πρέπει να αποτελείται από σημαντικό αριθμό ανεξάρτητων μη 

εκτελεστικών μελών και να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις στην 

λήψη των αποφάσεων.  

4. Το Δ.Σ. θα πρέπει να ασχολείται με θέματα και να λαμβάνει αποφάσεις με 

στόχο την διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης αλλά και την αποδοτικότητά 

της.  
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5. Πρέπει να υπάρχει μια συμφωνημένη διαδικασία για την εκτέλεση των 

καθηκόντων των μελών του Δ.Σ. Αν χρειαστούν βοήθεια από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες, να τους προσφερθεί η υποστήριξη με έξοδα της επιχείρησης.  

6. Όλα τα μέλη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και τις υπηρεσίες 

του γραμματέα του Δ.Σ., ο οποίος είναι αρμόδιος για την σωστή λειτουργία του 

Δ.Σ. και ότι τηρούνται οι κανονισμοί.  

 

β. Συστάσεις της επιτροπής Cadbury για τα μη-εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.  

7. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη θα πρέπει να εκφράζουν την πραγματικά 

ανεξάρτητη θέση τους ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την στρατηγική, την 

αποδοτικότητα, την διαχείριση των πόρων καθώς και σε θέματα προσλήψεων 

και συμπεριφοράς.  

8. Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη 

διαχείριση και απαλλαγμένη από οποιαδήποτε σχέση με την επιχείρηση ή άλλη 

προσωπική σχέση, που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την έκφραση της 

ανεξάρτητης κρίσης τους.  

9. Τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη θα πρέπει να διορίζονται με 

συγκεκριμένους όρους και η επανεκλογή τους δεν πρέπει να είναι αυτόματη.  

10. Τα ανεξάρτητα μη-εκτελεστικά μέλη πρέπει να επιλέγονται με διαφανείς 

διαδικασίες.  

 

γ. Συστάσεις της επιτροπής Cadbury για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.  

11. Οι συμβάσεις συνεργασίας των εκτελεστικών μελών – διευθυντών, δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν τρία έτη χωρίς την έγκριση των μετόχων.  

12. Πρέπει να υπάρξει πλήρης και σαφής κοινοποίηση των συνολικών αποδοχών 

τους, τόσο του προέδρου όσο και των άλλων μελών, συμπεριλαμβανομένων των 

συνταξιοδοτικών αποζημιώσεων και των stock option. Θα πρέπει να 

αιτιολογηθεί ο μισθός και να δοθούν στοιχεία με βάση των οποίων υπολογίζεται 

η σχέση της συνολικής αποζημίωσης και της αναμενόμενης αποδοτικότητας.  
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13. Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών πρέπει να υπόκειται στις συστάσεις της 

Επιτροπής αμοιβών που θα αποτελείται κυρίως από μη εκτελεστικά μέλη.  

 

δ. Συστάσεις της επιτροπής Cadbury για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων  

και τους ελέγχους. 

14. Είναι καθήκον του Δ.Σ. να παρουσιάσει μια ισορροπημένη και κατανοητή 

αξιολόγηση της θέσης της επιχείρησης.  

15. Το Δ.Σ. πρέπει να εξασφαλίσει ότι υπάρχει μια αντικειμενική και 

επαγγελματική σχέση με τους ελεγκτές.  

16. Το Δ.Σ. πρέπει να καθιερώσει μια Επιτροπή λογιστικού ελέγχου αποτελούμενη 

από τουλάχιστον τρία μη-εκτελεστικά μέλη, με σαφή γραπτό προσδιορισμό των 

αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους.  

17. Τα μέλη πρέπει να εξηγήσουν την ευθύνη τους για τους ισολογισμούς δίπλα 

στην δήλωση των ελεγκτών όσον αφορά τις ευθύνες τους για την υποβολή των 

δημοσιευόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των παραρτημάτων 

τους.  

18. Τα μέλη πρέπει να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης.  

Χωρίς αμφιβολία, η εξεύρεση διαδικασιών και λειτουργιών που να 

ικανοποιούν τα συχνά συγκρουόμενα συμφέροντα και απόψεις ευρύτερων ομάδων 

ενδιαφερομένων, είναι πολύ δύσκολη. Κατά την άποψη του Jensen (2000), το υπόδειγμα 

των ενδιαφερομένων μερών, παραβιάζει τη θεμελιώδη συνθήκη ότι κάθε οργανισμός 

πρέπει να έχει μία ενιαία αντικειμενική συνάρτηση που να καθοδηγεί τη συμπεριφορά 

της. Η ενσωμάτωση πολλαπλών, ανταγωνιστικών και ασυνεπών μεταξύ τους 

συμφερόντων, διαφόρων θεσμικών οντοτήτων, απαιτεί λεπτομερή εξειδίκευση και 

καθορισμό των όρων ανταλλαγής τους (tradeoff). Η θεωρεία των ενδιαφερομένων 

μερών δεν παρέχει κάποιο κριτήριο για τον καθορισμό των ανταλλακτικών αυτών 

σχέσεων. Επομένως, τα ανώτατα στελέχη (management) και το διοικητικό συμβούλιο, 

χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο για την λήψη των αποφάσεων, πιθανόν 
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να χρησιμοποιήσουν τους άλλους εμπλεκόμενους σαν δικαιολογία για τη χαμηλή 

απόδοση της επιχείρησης (Jensen, 2000, Maher & Anderson, 1999). Αντίθετα, 

υποστηρίζεται ότι το υπόδειγμα των μετόχων (ή οικονομικό υπόδειγμα) παρέχει 

ξεκάθαρες οδηγίες για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των στόχων της 

επιχείρησης, καθώς και τους μηχανισμούς εκείνους για τη μέτρηση της αποδοτικότητας 

της. 

 

2.2  Συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης 

Κατά μία ευρεία και γενική κατάταξη των διαφόρων υφιστάμενων συστημάτων 

εταιρικής διακυβέρνησης παγκοσμίως, αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο 

συστήματα. Στα εξωτερικά ή market oriented συστήματα που εφαρμόζονται κυρίως 

στις Αγγλοσαξονικές χώρες (Η.Π.Α. και το Ενωμένο Βασίλειο) και στα εσωτερικά ή 

bank oriented συστήματα που συναντώνται κυρίως στις χώρες της ηπειρωτικής 

Ευρώπης και την Ιαπωνία (Barza & Becht (2001), Baums et al., (1994), Gugler (2001), 

Prowse (1995), Roe (1994b), Vives (2000)). Ιδιαίτερα στο εσωτερικό σύστημα οι 

επιχειρήσεις και οι τράπεζες αναπτύσσουν μακροχρόνιες χρηματοοικονομικές σχέσεις 

αφού είναι αντίθετες σε αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων από την αγορά.  

Οι βασικές διαφορές των δύο συστημάτων εντοπίζονται κυρίως στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και στον ασκούμενο βαθμό ελέγχου. Για παράδειγμα στο 

Ενωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. υπάρχει μεγάλη διασπορά των μετοχών σε θεσμικούς 

επενδυτές (π.χ. ασφαλιστικά ταμεία) αλλά και άτομα (Gugler, 2001). Το αποτέλεσμα 

της ευρείας μετοχικής διασποράς είναι ο χαμηλός βαθμός συγκέντρωσης πακέτου 

μετοχών σε ένα μόνο μέτοχο και η δυνατότητα ελέγχου των αποφάσεων του Δ.Σ. από 

την αγορά. Αντίθετα, στην ηπειρωτική Ευρώπη, η πλειονότητα των εισηγμένων 

επιχειρήσεων ανήκουν σε ισχυρές οικονομικά οικογένειες που ελέγχουν την 

πλειοψηφία των μετοχών και φυσικά και το Δ.Σ. (Owen et al. 2006). Ένα επίσης 

σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης των δύο συστημάτων είναι η συμμετοχή των 

τραπεζών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των επιχειρήσεων. Μέχρι το 1999 (που ήταν σε 

ισχύ ο νόμος Glass-Steagall) απαγορευόταν στις τράπεζες των Η.Π.Α να συμμετέχουν 
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στο μετοχικό κεφάλαιο των εισηγμένων επιχειρήσεων μη επιτρέποντάς τις ουσιαστικά 

να συμμετέχουν στην εταιρική διακυβέρνηση. Σε αντίθεση, στην Ιαπωνία, οι τράπεζες 

αναπτύσσουν μακροχρόνιες σχέσεις (keiretsu4) με τις επιχειρήσεις – πελάτες τους, 

έχοντας συμμετοχή όχι μόνο στην εξωτερική χρηματοδότηση (δάνεια) αλλά και 

σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν ενεργό 

ρόλο στις αποφάσεις του Δ.Σ. αλλά και επεμβαίνουν καταλυτικά σε περιόδους 

οικονομικής εταιρικής κρίσης.  

Επιπλέον, θα πρέπει να τονισθεί η διαφοροποίηση που δημιουργείται στα δύο 

συστήματα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε σχέση με τον έλεγχο. Η ευρεία διασπορά 

των μετοχών στο εξωτερικό σύστημα, δημιουργεί ευκαιρίες για εχθρικές εξαγορές. 

Θεωρητικά όμως, η εταιρική διακυβέρνηση λειτουργεί εξισορροπητικά μεταξύ του 

εσωτερικού ελέγχου - όπως είναι το Δ.Σ. - και του εξωτερικού ελέγχου - όπως είναι οι 

εχθρικές εξαγορές – (Vives, 2000). Αντίθετα στην Ευρώπη δεν παρατηρούνται εχθρικές 

εξαγορές με αποτέλεσμα ο εξωτερικός έλεγχος να είναι περιορισμένος. Επίσης, αν και 

θεωρητικά στην Ιαπωνία οι μέτοχοι έχουν περισσότερα δικαιώματα από ότι στο 

Ενωμένο Βασίλειο, στην πραγματικότητα ο έλεγχος της εταιρείας είναι στα χέρια, 

σχεδόν αποκλειστικά, του Διευθύνοντος Συμβούλου. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν 

ότι το Ευρωπαϊκό σύστημα συγκλίνει σταδιακά προς τα πρότυπα και τις διαδικασίες 

του Αγγλοσαξονικού συστήματος (Coffee (1999, 2002), Denis & McConnel (2002), 

Hansmann & Kraakman (2001, 2002)). 

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι ουσιαστικές 

διαφορές των δύο συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης και προσδιορίζονται οι 

αντίστοιχες επιπτώσεις στην λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 

2.2.1 Εξωτερικά συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης 

Κύριο χαρακτηριστικό των εξωτερικών συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης 

(τυπικά παραδείγματα αποτελούν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο) είναι η ύπαρξη 

                                                      
4 Keiretsu είναι η Ιαπωνική έκφραση για τις στενά συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με μεγάλο βαθμό 
αλληλεξάρτησης. 
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μεγάλων και υψηλής ρευστότητας κεφαλαιαγορών. Τα μετοχικά κεφάλαια των 

εταιρειών παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Οι μέτοχοι, κάνοντας χρήση των 

δικαιωμάτων ψήφου, έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν το διοικητικό συμβούλιο της 

εταιρείας και να ψηφίζουν για σημαντικά ζητήματα. Ωστόσο, στην πράξη, η δυνατότητα 

παρακολούθησης και ελέγχου της εκτελεστικής διοίκησης από τους μετόχους είναι 

περιορισμένη. Η μεγάλη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών, θέτει τους 

μετόχους αντιμέτωπους με το πρόβλημα του "ελεύθερου επιβάτη" (free-rider problem)5. 

Με μικρό μερίδιο στην εταιρεία, κανένας μέτοχος δεν θα είναι διατεθειμένος να 

αναλάβει το έργο της συστηματικής παρακολούθησης και ελέγχου των αποφάσεων 

της εκτελεστικής διοίκησης, καθώς το κόστος μιας τέτοιας διαδικασίας (που 

επωμίζεται μόνος του) θα υπερβαίνει το προσδοκώμενο όφελος (το οποίο 

διαμοιράζεται pro rata σε όλους τους μετόχους της εταιρείας). 

Η αδυναμία των μετόχων να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη λειτουργία της 

εκτελεστικής διοίκησης, καθιστά την κεφαλαιαγορά ως τον κυριότερο μηχανισμό 

πειθαρχίας της εκτελεστικής διοίκησης. Έτσι, όταν η τελευταία δεν επιτυγχάνει 

αποτελεσματικά τα συμφέροντα των μετόχων, αυτοί με τη σειρά τους επιλέγουν τη 

μαζική έξοδο (exit) από τη μετοχή της εταιρείας, επιφέροντας άμεση πτώση της τιμής 

της και δίδοντας με αυτό τον τρόπο σήμα προς την εκτελεστική διοίκηση να μεταβάλει 

τις πολιτικές της και να τις ευθυγραμμίσει με τέτοιες που να προάγουν τα συμφέροντα 

τους (Σπανός, 2001). Παράλληλα, οι επιχειρήσεις εκτίθενται στην απειλή των 

(επιθετικών) εξαγορών. Η ύπαρξη ενεργητικής αγοράς εταιρικού ελέγχου (market for 

corporate control) αποτελεί σημαντικό μηχανισμό ελέγχου της εκτελεστικής διοίκησης 

από τους μετόχους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία δεκαετία έλαβαν χώρα κατά 

μέσο όρο 200 εξαγορές και συγχωνεύσεις ανά έτος. Στο 90% των επιθετικών εξαγορών 

το διοικητικό συμβούλιο της εξαγοραζόμενης εταιρείας αντικαταστάθηκε σε διάστημα 

δύο ετών μέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Ακόμη και στις "φιλικές" εξαγορές, σε 

                                                      
5 Ο Μέκος (2003) μεταφράζει τον όρο “free rider” ως «τζαμπατζής» κάνοντας έτσι απλό και κατανοητό 
τον όρο (αν και όπως σημειώνει ο ίδιος δεν είναι και αρκετά «επιστημονική» η μετάφραση). Πράγματι, 
free rider–τζαμπατζής, είναι o μέτοχος που δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με κάποιο πρόβλημα της 
επιχείρησης, υπολογίζει όμως ότι κάποιος (ή κάποιοι) άλλος θα ασχοληθεί για την επίλυση του θέματος 
και έτσι αυτός θα απολαύσει τους καρπούς της προσπάθειας των άλλων χωρίς την δική του συμμετοχή. 
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ποσοστό περίπου 50% το διοικητικό συμβούλιο της εξαγοραζόμενης εταιρείας δεν 

παρέμεινε το ίδιο. Συνεπώς, οι εξαγορές αποτελούν ένα κεντρικό μηχανισμό αλλαγής 

των διοικητικών συμβουλίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ηπειρωτική Ευρώπη τα 

πράγματα είναι διαφορετικά. Στη Γερμανία την τελευταία δεκαετία έλαβαν χώρα κατά 

μέσο όρο μόνο 50 εξαγορές και συγχωνεύσεις ανά έτος (Brancato (1997), Goergen & 

Renneboog (1998)). 

Επιπλέον, στο εξωτερικό σύστημα, η μεγάλη διασπορά στα μετοχικά κεφάλαια 

των εταιρειών, οδηγεί στην ανάδυση βραχυπρόθεσμων συμπεριφορών, τόσο από την 

πλευρά των μετόχων, όσο και από την πλευρά της εκτελεστικής διοίκησης. Ο ισχυρός 

ανταγωνισμός μεταξύ των θεσμικών επενδυτών-μετόχων (π.χ. εταιρείες αμοιβαίων 

κεφαλαίων) τους κινητοποιεί να αναζητούν βραχυπρόθεσμες αποδόσεις από τις 

εταιρείες στις οποίες επενδύουν, δίχως να φαίνονται διατεθειμένοι να παραμένουν σε 

αυτές προς αναζήτηση μακροχρόνιων ωφελημάτων. Πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι 

(CEO's), πιστεύουν ότι η παρουσία τέτοιων επενδυτών-μετόχων στη μετοχική σύνθεση 

των εταιρειών τους, προκαλεί αστάθεια, πιέζοντας και τους ίδιους να υιοθετούν 

στρατηγικές με στόχο την αποκόμιση βραχυπρόθεσμων κεφαλαιακών κερδών (Coffee 

(1999), Daily et al. (1996)). Τα τελευταία χρόνια τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη τάση συγκέντρωσης μετοχικών 

μεριδίων από θεσμικούς επενδυτές (κυρίως συνταξιοδοτικά ταμεία, αλλά και 

ασφαλιστικές εταιρείες και union trusts). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 25 μεγαλύτεροι 

θεσμικοί επενδυτές ελέγχουν άνω του 40% της αξίας των μετοχών που έχουν στην 

κυριότητα τους το σύνολο των θεσμικών επενδυτών.  

Επιπλέον, στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, οι θεσμικοί επενδυτές 

αποτελούν τους μεγαλύτερους μετόχους. Αντίστοιχη είναι και η τάση στις ΗΠΑ 

(Brancato (1997), CEPS (1995)). Οι θεσμικοί επενδυτές έχουν αρχίσει να 

ενδιαφέρονται σοβαρά για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Έρευνα σχετικά με την 

εταιρική διακυβέρνσης της McKinsey & Company (opinion survey) μεταξύ των 

θεσμικών επενδυτών σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Ασίας και της 

Λατινικής Αμερικής (McKinsey & Company, 2002) έδειξε ότι η πλειοψηφία τους 
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υποστηρίζει ότι λαμβάνει ήδη υπόψη την εταιρική διακυβέρνηση στη διαδικασία λήψης 

των επενδυτικών τους αποφάσεων. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (78% στην Δυτική 

Ευρώπη, 76% στις ΗΠΑ, 78% στην Ασία και 76% στη Λατινική Αμερική) οι θεσμικοί 

επενδυτές δηλώνουν ότι θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για την 

αγορά της μετοχής μιας εταιρείας της οποίας το Δ.Σ. λειτουργεί με βάση καλές 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, από τη μετοχή μιας εταιρείας της οποίας το Δ.Σ. δεν 

χρησιμοποιεί τέτοιες καλές πρακτικές. Το μέσο premium που θα ήταν διατεθειμένοι να 

καταβάλουν διαφέρει. Στις Αγγλοσαξονικές χώρες προτίθενται να πληρώσουν σχετικά 

μικρό ποσό (Ηνωμένο Βασίλειο 12%, ΗΠΑ 14%), στην Ιταλία 16%, στη Γερμανία 13% 

και στη Γαλλία 20%% ενώ σε χώρες της Λατινικής Αμερικής πολύ υψηλότερο 

(Βενεζουέλα 14%%, Κολομβία 21%). 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι τα αντίστοιχα ποσοστά σε ανάλογη έρευνα που 

διεξήχθη το 2000 πάλι από την McKinsey & Company, ήταν σημαντικά υψηλότερα. 

Για παράδειγμα στην Ασία και την Λατινική Αμερική το 2000, το 89% και το 83% 

αντίστοιχα των επενδυτών δήλωναν την πρόθεσή τους για πρόσθετη καταβολή επί της 

αξίας της μετοχής λόγω ύπαρξης καλής εταιρικής διακυβέρνησης (όταν τα αντίστοιχα 

ποσοστά για το 2002 είναι 78% και 83%). Μεγάλη διαφορά μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των δύο αυτό ερευνών, παρατηρείται ειδικότερα και σε όλες τις χώρες 

στις οποίες διεξήχθησαν οι έρευνες. Υψηλή μεταβολή παρατηρήθηκε σε χώρες όπως η 

Ιταλία (από 22% το 2000 μειώθηκε στο 16% το 2002), η Γερμανία (από 20% το 2000 

μειώθηκε σε 13% το 2002) και η Βενεζουέλα (από 28% το 2000 μειώθηκε σε 14%). 

 
2.2.2 Εσωτερικά συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης 

Κύριο χαρακτηριστικό των εσωτερικών συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης 

(περιλαμβάνει τυπικά τις χώρες της Ευρώπης, πλην του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και 

την Ιαπωνία και την Κορέα) είναι η υψηλή συγκέντρωση της μετοχικής ιδιοκτησίας ή 

των δικαιωμάτων ψήφου και η ύπαρξη πολλαπλών σταυροειδών σχέσεων μεταξύ των 

επιχειρήσεων. Οι κεφαλαιαγορές είναι συνήθως μικρές και χαμηλής ρευστότητας. Ο 

ρόλος των θεσμικών επενδυτών είναι πολύ πιο περιορισμένος απ' ότι στο εξωτερικό 

σύστημα. Κεντρικό χαρακτηριστικό των εσωτερικών συστημάτων εταιρικής 
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διακυβέρνησης είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα στους μετόχους να ασκήσουν τον 

έλεγχο τους με μικρό σχετικά κόστος. Οι "ισχυροί" μέτοχοι έχουν τόσο το κίνητρο όσο 

και τη δύναμη να ελέγχουν και να παρακολουθούν τις αποφάσεις της εκτελεστικής 

διοίκησης. Το πρόβλημα του "εντολέα-εντολοδόχου", ως η συγκρουσιακή σχέση μεταξύ 

των "αδύναμων" μετόχων και της "ισχυρής" εκτελεστικής διοίκησης, όπου συναντάται 

στα εξωτερικά συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης, μεταβάλλεται σε σύγκρουση των 

"ισχυρών" μεγαλομετόχων με τους "αδύναμους" μετόχους μειοψηφίας (minority 

shareholders). 

Οι διαφορές στα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν και το 

κόστος κεφαλαίου. Η κεφαλαιοποίηση των χρηματιστηρίων ως ποσοστό του ΑΕΠ στις 

χώρες που προσεγγίζουν το εσωτερικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης είναι 

συνήθως χαμηλότερη απ' ότι στις χώρες που προσεγγίζουν στο εξωτερικό σύστημα. Οι 

τράπεζες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση σε χώρες όπως η 

Ιαπωνία, η Κορέα, καθώς και σε πολλές χώρες της Ηπειρωτικής Ευρώπης. 

Χαρακτηριστικά, το 90% των 200 μεγαλύτερων επιχειρήσεων της Γερμανίας έχει 

τουλάχιστον ένα μέτοχο με μερίδιο της τάξης του 25% του συνόλου των μετοχών που 

έχουν εκδοθεί (Franks & Mayers, 1993). Οι μεγαλομέτοχοι έχουν αναπτύξει και άλλες 

στενές σχέσεις με την εταιρεία, πέρα της τροφοδότησης της με πιστωτικά κεφάλαια (αν 

πρόκειται για τράπεζα), έχοντας τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους 

και να συναποφασίζουν για τον τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου της εκτελεστικής 

διοίκησης. Αυτή η διαδικασία αναδύεται από ένα πλαίσιο όπου κυριαρχεί το στοιχείο 

της συναίνεσης παρά της σύγκρουσης. Οι περιπτώσεις επιθετικών εξαγορών είναι 

περιορισμένες. Μεγάλα μερίδια μετοχών είναι συγκεντρωμένα στους ιδρυτές της 

εταιρείας, σε τράπεζες ή σε άλλα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία λόγω των 

μακροχρόνιων δεσμών τους με την εταιρεία, συντάσσονται σχεδόν πάντα με την 

εκτελεστική διοίκηση, παρά με τα σχέδια όσων προτίθενται να προβούν σε κινήσεις 

επιθετικών εξαγορών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Γερμανία για να αντικατασταθούν 

οι εκπρόσωποι των μετόχων στο Εποπτικό Συμβούλιο, απαιτείται η συγκέντρωση 

πλειοψηφίας της τάξης του 75% στη γενική συνέλευση των μετόχων (Maher & 
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Andersson, 1999). 

Η ύπαρξη μακροχρόνιων και συναινετικών σχέσεων στο γερμανικό σύστημα 

εταιρικής διακυβέρνησης, ενθαρρύνει την ανάπτυξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης, 

αφοσίωσης και δέσμευσης μεταξύ της διοίκησης μιας επιχείρησης και των διαφόρων 

εταίρων (κυρίως τράπεζες). Οι τράπεζες έχουν σχετικά εύκολη πρόσβαση σε 

εξειδικευμένες πληροφορίες της επιχείρησης, μειώνοντας έτσι το premium κινδύνου με 

το οποίο τις χρεώνουν, άρα και το συνολικό κόστος χρηματοδότησης τους. Αυτό με τη 

σειρά του ευνοεί την ανάληψη επενδυτικών σχεδίων με μακροχρόνιο επενδυτικό 

ορίζοντα (π.χ. επενδύσεις σε R & D). Ωστόσο, η μετριασμένη σημασία της 

χρηματιστηριακής αγοράς και του θεσμού του venture capital, μειώνουν τις δυνητικές 

πηγές αναζήτησης κεφαλαίων για τις καινοτόμες επιχειρήσεις. 

 

2.3  Βασικές θεωρίες της εταιρικής διακυβέρνησης 

2.3.1 Θεωρία της αντιπροσώπευσης (The Agency Theory) 

Αντίθετα με την νεοκλασική θεωρία, η θεωρία της αντιπροσώπευσης 

προσδιορίζει την επιχείρηση σαν ένα πλέγμα συμβολαίων ανάμεσα στους μετόχους, 

τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, αλλά και όλους όσους 

επηρεάζονται από την λειτουργία της επιχείρησης έμμεσα ή άμεσα. Η θεωρία της 

αντιπροσώπευσης σχετίζεται με την δυνατότητα των μετόχων να βεβαιωθούν ότι οι 

αντιπρόσωποί τους εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους έχουν αναθέσει. Η 

ευαισθησία τους στο θέμα αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι οι μελλοντικές τους 

απαιτήσεις - ως μετόχων - από την εταιρεία θα ικανοποιηθούν τελευταίες – αφού πρώτα 

έχουν ικανοποιηθεί οι απαιτήσεις όλων των άλλων (εργαζόμενοι, φόροι, πιστωτές κλπ) 

(Shleifer & Vishny, 1997). 

Πρώτοι οι Berle & Means (1932) περιέγραψαν τον διαχωρισμό της ιδιοκτησίας 

(ownership) και του ελέγχου (control) που είναι υπαρκτή στην διοικητική και 

οργανωτική δομή των σύγχρονων μεγάλων επιχειρήσεων (corporations). Συγκεκριμένα, 

προσδιόρισαν τρεις βασικές λειτουργίες που παραδοσιακά αφορούσαν τον ιδιοκτήτη 
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μιας επιχείρησης: α)το ενδιαφέρον για την εξέλιξη της επιχείρησης, β) τη δύναμη πάνω 

στην επιχείρηση και γ) την εκτελεστική απόφαση όσον αφορά την επιχείρηση (Berle & 

Means 1932, p119). Μέσα στην εταιρική οργανωτική και διοικητική δομή, αυτές οι 

λειτουργίες μπορούν να χωριστούν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις και τις 

δυνατότητες για συγκρούσεις συμφερόντων και ταυτόχρονα την ανάγκη για τη 

δημιουργία δομών σωστής εταιρικής διακυβέρνησης.  

Μια από τις συγκρούσεις που εξετάστηκαν συγκεκριμένα από τους Berle & 

Means ήταν η πιθανή σύγκρουση μεταξύ των μετόχων και των εχόντων την διοικητική 

και διαχειριστική ευθύνη (management)6. Όταν το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας 

επιχείρησης είναι διαμοιρασμένο σε πολλούς μετόχους, τότε ο έλεγχος της εταιρίας 

στηρίζεται συχνά στους έχοντες την διαχειριστική ευθύνη, οι οποίοι έχουν ένα 

αναλάβει το καθήκον αυτό απέναντι στην εταιρία και έμμεσα στους μετόχους (Berle & 

Means 1932, p226).  

Η θεωρία της αντιπροσώπευσης (agent theory) εξετάζει την επιχείρηση ακριβώς 

υπό το πρίσμα της σύγκρουσης των δύο αυτών μερών. Από την μία πλευρά είναι οι 

ιδιοκτήτες (shareholders) του περιουσιακού στοιχείου (asset) και από την άλλη οι 

αντιπρόσωποί τους (agents), στους οποίους οι πρώτοι παραχωρούν τον έλεγχο και την 

αξιοποίηση του περιουσιακού αυτού στοιχείου, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής. Οι 

αντιπρόσωποι είναι τα ανώτατα διοικητικά στελέχη (top managers) που έχουν τις 

εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για την βέλτιστη αξιοποίηση του περιουσιακού 

στοιχείου, τις οποίες δεν έχουν οι εντολείς τους (shareholders).  

Επομένως, τα ανώτατα στελέχη είναι σε θέση να υλοποιούν αποφάσεις που 

επηρεάζουν την αξία άρα και τις αποδόσεις που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες από την 

χρήση του περιουσιακού στοιχείου – συντελεστή παραγωγής. Μεταξύ των δύο αυτών 

μερών δημιουργείται μια σχέση αντιπροσώπευσης (agency relationship) η οποία 

ορίζεται ως “ένα συμβόλαιο όπου ένα ή περισσότερα άτομα (principals), 

                                                      
6 Οι Berle και Means ορίζουν το management ως "την ομάδα εκείνη των ατόμων που, σύμφωνα με τον 
νόμο, έχουν αναλάβει τυπικά τα καθήκοντα της άσκησης της διαχειριστικής εξουσίας επί της περιουσίας 
της επιχείρησης". (Berle και Means 1932, p220). Αυτός ο ορισμός του management περιλαμβάνει τα 
ανώτατα στελέχη και το Δ.Σ. 
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προσλαμβάνουν ένα αντιπρόσωπο (agent) για να τους παρέχει υπηρεσίες, που 

περιλαμβάνει και την μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων λήψεως αποφάσεων” 

(Jensen & Meckling, 1976). Αν και οι μέτοχοι ψηφίζουν για την εκλογή του Δ.Σ. και 

των ανώτατων διοικητικών στελεχών  "ο συνηθισμένος μέτοχος (μικρομέτοχος) έχει 

μικρή δύναμη πάνω στις υποθέσεις της επιχείρησης και η ψήφος του, εάν έχει μία, έχει 

σπάνια την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως όργανο του δημοκρατικού ελέγχου" (Berle 

& Means, 1932, p89).  

Επίσης, η δυνατότητα των ανώτατων διευθυντικών στελεχών να ενεργούν προς 

όφελος προσωπικών ενδιαφερόντων και να παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους 

απέναντι στην επιχείρηση, έχει αποτελέσει αντικείμενο συνεχών και πολυάριθμων 

μελετών στην προσπάθεια εξεύρεσης ικανοποιητικών απαντήσεων και λύσεων, στο 

ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντών και των ιδιοκτητών της 

εταιρίας (Agrawal & Knoeber (1996), Bhagat & Black (2002), Haka & Chalos (1990), 

Jensen & Meckling (1976), Rosenstein (1990), Shivdasani (1993), Viknair et al. 

(1993)). Γενικά, αυτές οι μελέτες αναγνωρίζουν την ύπαρξη και το πιθανό κόστος της 

σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ μετόχων και ανώτατων στελεχών και προσδιορίζουν 

τα μέτρα εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο να ελεγχθεί το πρόβλημα της 

αντιπροσώπευσης.  

Οι παραπάνω αναφερθείσες συγκρούσεις μεταξύ των ανώτατων διευθυντών και 

των μετόχων, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την θεωρία της 

αντιπροσώπευσης,7 μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες όσον 

αφορά τόσο τον πλούτο των μετόχων αλλά και την αξία της εταιρίας (Fama (1980), 

Fama & Jensen (1983), Jensen & Meckling (1976), Williamson (1988)). Αυτές οι 

οικονομικές απώλειες μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των καιροσκοπικών ενεργειών 

των διοικούντων διευθυντών που ξοδεύουν πόρους της εταιρίας προς ίδιο όφελος, ή 

μπορούν να είναι το αποτέλεσμα κακής διαχείρισης με συνέπεια την μη επίτευξη του 

                                                      
7 Χρησιμοποιείται η έκφραση «βιβλιογραφία της θεωρίας της αντιπροσώπευσης» για να υποδηλώσει τον 
όγκο των μελετών και άρθρων που εξετάζουν την εταιρική μορφή, τα γηγενή προβλήματα διαχωρισμού 
της ιδιοκτησίας και του ελέγχου, καθώς και των δομών που πρέπει να λειτουργήσουν ώστε να 
περιοριστεί το κόστος της αντιπροσώπευσης. Ικανοποιητικές απόψεις για την διάκριση μεταξύ της 
θεωρίας της αντιπροσώπευσης και των οικονομικών του κόστους συναλλαγής δίνει ο Williamson (1988). 
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εταιρικού στόχου δηλαδή την μεγιστοποίηση των κερδών. (Alchian & Demsetz (1972), 

Jensen & Meckling (1976)).  

Παρόλο αυτούς τους κινδύνους κακής διαχείρισης ο έλεγχος των επιχειρήσεων 

συνεχίζει να είναι στα χέρια μιας μικρής ομάδας διευθυντών αφού θεωρείται ότι είναι 

πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός από το να είναι στο σύνολο των μετόχων (Alchian 

& Demsetz 1972). Λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που δημιουργούνται σε μια 

επιχείρηση από το χωρισμό της ιδιοκτησίας και του ελέγχου, ακαδημαϊκοί και 

ερευνητές έχουν προσδιορίσει οργανωτικές δομές που είναι ικανές να ελέγξουν τις 

ενέργειες των διοικούντων ώστε να περιορίσουν τις απώλειες λόγω κακής διαχείρισης 

και να εξασφαλίσουν έτσι την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι δομές αυτές που 

αναλύονται στην παρακάτω ενότητα, αφορούν τόσο την σύνθεση του Δ.Σ. και των 

διάφορων επιτροπών του όσο και τους μηχανισμούς ελέγχου που πρέπει να υπάρχουν 

σε μία επιχείρηση.   

 

2.3.2 Πτυχές της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης  

Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης έχει προσδιορισθεί, στην γενική της 

προσέγγιση (βλ ενότητα 2.1), σαν ένα σύστημα ελέγχων, εσωτερικών και εξωτερικών, 

που βοηθά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στην σωστή και αποτελεσματική 

διαχείριση των πόρων τους. Το σύστημα αυτό ουσιαστικά αποτελεί και την δομή της 

εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει: α)το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), β) την 

μετοχική σύνθεση, γ)τις διάφορες επιτροπές του Δ.Σ., γ)την επιτροπή λογιστικού 

ελέγχου και δ)τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο. Παράλληλα, ένα πλέγμα νομοθετικών 

πλαισίων, ρυθμιστικών κανόνων και άλλων ομάδων ενδιαφερομένων, εξετάζουν και 

διαμορφώνουν ένα πλαίσιο πτυχών της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης, με σκοπό 

την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της.  

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης αλλά κυρίως της σωστής λειτουργίας των 

παραπάνω δομών και ελεγκτικών μηχανισμών προέκυψε σύμφωνα με την θεωρία της 

αντιπροσώπευσης λόγω των συγκρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των ιδιοκτητών 

(μετόχων) και των ανώτατων διοικητικών στελεχών. Η βιβλιογραφία της θεωρίας της 
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αντιπροσώπευσης περιγράφει διάφορους μηχανισμούς που ελέγχουν και υποχρεώνουν 

ουσιαστικά τους διοικούντες να πειθαρχούν σε κανόνες που συμβάλλουν ταυτόχρονα 

στη σωστή διακυβέρνηση της εταιρίας. Αδιαμφισβήτητα, το Δ.Σ. της επιχείρησης, ως 

κύριο συστατικό της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης, προσδιορίζεται ως ένα 

σημαντικό όργανο προσδιορισμού και εφαρμογής ελέγχου της διαχειριστικής εξουσίας 

που η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται από τον βαθμό ανεξαρτησίας των μελών του 

από τους μετόχους αλλά και την διοικητική τους ικανότητα (Fama (1980), Fama & 

Jensen (1983)). Επίσης, ο ρόλος των εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός όσον αφορά τον έλεγχο των συγκρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των 

ιδιοκτητών – μετόχων και των ανώτατων διευθυντών. Τα θεσμοθετημένα συστήματα 

ελέγχου (διάφορες επιτροπές του Δ.Σ.) καθώς και ο εσωτερικός έλεγχος είναι δύο 

μηχανισμοί που ελέγχουν τις ενέργειες των ανώτατων στελεχών.  

Παράλληλα όμως, ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της ανώτατης διοίκησης 

μιας επιχείρησης μπορεί να γίνει και από παράγοντες εκτός της επιχείρησης. 

Παραδείγματος χάρη, ένας βασικός προσδιορισμός της αξίας ενός ανώτατου στελέχους 

και της αποτελεσματικότητάς του προέρχεται από αυτή την ίδια την αγορά εργασίας 

(σε επίπεδο διευθυντών), που καθορίζει και την συνολική ετήσια αμοιβή του (Alchian 

(1969, p343), Fama (1980, p292)). Η ίδια η αγορά επίσης διαμορφώνει και το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον ανάμεσα στα στελέχη και παρέχει παράλληλα το κίνητρο 

της βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους (Jensen & Meckling 1976, p328). 

Επίσης, η κεφαλαιαγορά, μέσω της υπεραξίας της επιχείρησης, διαμορφώνει κανόνες 

αξιολόγησης της ανώτατης διοίκησης αφού η αποτελεσματικότητα της είναι στενά 

συνδεδεμένη με την αξία της μετοχής της επιχείρησης. (Fama (1980), Fama & Jensen 

(1983, p313)). Η αγορά μπορεί επίσης να λειτουργήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι μη 

αποτελεσματικοί διευθυντές να αντικατασταθούν. Παραδείγματος χάρη, η αλλαγή του 

Δ.Σ. και των ανώτατων στελεχών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε κατά την 

διάρκεια μιας Γενικής Συνέλευσης όπου οι μέτοχοι ψηφίζουν να αντικαταστήσουν τους 

διοικούντες είτε κατά την εξαγορά της εταιρείας από μια άλλη επιχείρηση, όπου ο νέος 

ιδιοκτήτης έχοντας πλέον την πλειοψηφία των μετοχών προχωρά στην αντικατάσταση 
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των ανώτατων στελεχών. 

Επίσης, υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 

ανώτατων στελεχών που δεν είναι τόσο διακριτοί όπως οι αναφερθέντες προηγούμενα. 

Για παράδειγμα, οι εργασιακές συμβάσεις που υπογράφουν οι διευθυντές είναι ένας 

καθολικά αποδεκτός και ευρέως αναγνωρισμένος τρόπος ελέγχου της διαχειριστικής 

εξουσίας των διοικούντων αλλά και του κόστους της κακής διαχείρισης.(Alchian 

(1969), Alchian & Demsetz (1972), Fama (1980), Jensen & Meckling (1976)). Οι 

συμβάσεις αυτές συνδέουν συχνά τη διευθυντική αποζημίωση με την επίτευξη των 

στόχων και την κερδοφορία της επιχείρησης ώστε να ευθυγραμμίσουν τα ενδιαφέροντα 

των ανώτατων στελεχών με αυτά των μετόχων. Τα συμβόλαια χρέους (debt covenants) 

είναι επίσης μια άλλη μορφή συμβατικών υποχρεώσεων των ανώτατων στελεχών8 

((Jensen & Meckling (1976, p338), Williamson (1988, p579)).  

Πριν την αναλυτική παρουσίαση των οργανωτικών δομών της εταιρικής 

διακυβέρνησης που γενικά στοιχεία αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, 

κρίνεται σκόπιμο από τον ερευνητή να προσδιοριστεί ο σκοπός και ο στόχος των δομών 

αυτών. 

 

2.3.3 Στόχοι της εταιρικής διακυβέρνησης: Το χρηματοδοτικό πρότυπο και οι προσδοκίες 

των ενδιαφερομένων μερών  

Σύμφωνα με το πρότυπο χρηματοδότησης που περιγράφεται από τους Hawley 

& Williams (1996), αλλά και την θεωρία της αντιπροσώπευσης που παρουσιάστηκε 

στην ενότητα 2.3.1., οι δομές της εταιρικής διακυβέρνησης στοχεύουν πρώτιστα στην 

πρόκληση των ενεργειών της Διοίκησης που θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη και τον 

πλούτο των μετόχων. Η κοινωνικά ανεύθυνη συμπεριφορά από τη Διοίκηση, όπως η 

δόλια παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού, θεωρείται πρόβλημα στο συγκεκριμένο 

                                                      
8 Γενικά γίνεται κατανοητό ότι τα ενδιαφέροντα των bondholders διαφέρουν από τα συμφέροντα των 
shareholders (μετόχων) και ότι τα συμβόλαια χρέους σχεδιάζονται πρώτιστα για να προστατεύσουν τα 
συμφέροντα των bondholders (Jensen & Meckling 1976, p339). Εντούτοις, τα συμβόλαια χρέους 
ωφελούν επίσης τους μετόχους έμμεσα, υπό την έννοια ότι υποχρεώνουν τα ανώτατα στελέχη να 
πειθαρχούν σε συμβατικούς κανόνες. Ο  Williamson ( 1988, p579) βεβαιώνει ότι το χρέος "αναγκάζει 
τους διευθυντές να συμπεριφερθούν με τρόπο πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των μετόχων". 
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χρηματοοικονομικό υπόδειγμα μόνο μέχρι το σημείο που αυτή η συμπεριφορά ασκεί 

αρνητική επίδραση στα κέρδη της επιχείρησης και στον πλούτο των μετόχων. Ακόμα 

και όταν εξετάζονται οι αρνητικές επιπτώσεις τέτοιας συμπεριφοράς στη 

χρηματοοικονομική βιβλιογραφία, η σημασία τους τείνει να υπαχθεί στη σημασία των 

αρνητικών αποτελεσμάτων διοικητικής ανικανότητας9. 

Όμως, σε αντίθεση με το χρηματοοικονομικό πρότυπο, το μοντέλο των 

ενδιαφερομένων μερών που περιγράφεται από τους Hawley & Williams (1996) 

αναγνωρίζει ότι η εταιρία είναι υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα 

εμπλεκομένων εκτός από τους μετόχους. Η εταιρική διακυβέρνηση κάτω από το 

πρότυπο των ενδιαφερομένων μερών "ζητά οι εταιρίες να είναι κοινωνικά υπεύθυνες 

και υπάγει συχνά την μεγιστοποίηση του κέρδους σε άλλους στόχους" (Hawley & 

Williams 1996, p29). Οι Berle & Means (1932, p356) υποστηρίζουν αυτή την άποψη 

της εταιρικής ευθύνης όταν βεβαιώνουν ότι: «Ούτε οι απαιτήσεις της ιδιοκτησίας ούτε 

εκείνες του ελέγχου μπορούν να σταθούν ενάντια στα κυρίαρχα συμφέροντα της 

κοινωνίας. Είναι κατανοητό - πράγματι αυτό φαίνεται ουσιαστικό εάν το εταιρικό σχήμα 

είναι βιώσιμο - ότι ο "έλεγχος" των μεγάλων εταιριών πρέπει να αναπτύξει μια ξεκάθαρα 

ουδέτερη τεχνική, που να ισορροπεί τις ποικίλες αξιώσεις των διαφορετικών κοινωνικών 

ομάδων και που να ορίζει σε κάθε ομάδα ένα μέρος του συνολικού εισοδηματικού με 

βάση την δημόσια πολιτική παρά την προσωπική κερδοσκοπίa».  

Συνοψίζοντας τους στόχους τους εταιρικής διακυβέρνησης αυτοί 

προσδιορίζονται τόσο στην μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων όσο και στην 

ικανοποίηση και των άλλων ομάδων ενδιαφερομένων. Μια αποτελεσματική δομή 

εταιρικής διακυβέρνησης, όπως καθορίζεται από τους Berle & Means (1932), 

συνεπάγεται μια ουσιαστική δομή ελέγχων που θα εξασφαλίσει ικανοποιητική απόδοση 

αλλά και υπεύθυνη συμπεριφορά των στελεχών. Αν και αυτοί οι στόχοι στη ουσία 

αλληλοσυμπληρώνονται, υπάρχει πιθανότητα οι μηχανισμοί της εταιρικής 

                                                      
9Η τάση των ανώτατων στελεχών να εκμεταλλεύονται τους πόρους της εταιρίας προς ίδιο όφελος είναι 
ένα παράδειγμα συμπεριφοράς που είναι κοινωνικά ανεύθυνη και έχει μια αρνητική επίπτωση στον 
πλούτο των μετόχων. Εντούτοις, οι  Jensen & Meckling (1976, p313) προσδιορίζουν αυτήν την 
συμπεριφορά ως λιγότερο σημαντικό πρόβλημα από το πρόβλημα των διευθυντών που αποτυγχάνουν 
στην εξεύρεση κερδοφόρων επενδύσεων.  
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διακυβέρνησης να επιφέρουν διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους και την κοινωνικά αποδεκτή επιχειρηματική συμπεριφορά.  

Η παρακάτω ενότητα παρουσιάζει διάφορες μελέτες που έχουν εξετάσει την 

δομή της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και την συμβολή των διάφορων μηχανισμών 

στην αποτελεσματική εφαρμογή της. 

 

2.4 Περιγραφικές και καθοδηγητικές μελέτες της δομής της εταιρικής 

διακυβέρνησης  

Διάφορες πρόσφατες μελέτες έχουν αντιμετωπίσει το γενικό ζήτημα της εταιρικής 

διακυβέρνησης (Blair (1995), Cadbury Committee (1992), Hawley & Williams (1996), 

Keasey & Wright (1997), Monks & Minow (1995), Pava & Krausz (1995), Shleifer & 

Vishny (1995,1997), Sifonis & Goldberg (1996)). Οι σημαντικές πτυχές της δομής της 

εταιρικής διακυβέρνησης που προσδιορίζουν οι μελέτες αυτές, περιλαμβάνονται στα 

χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.3.2 (βλέπε σελ 35) καθώς και 

πρόσθετες ιδιότητες που θεωρητικά ενίσχυσαν την δομή της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η ύπαρξη αυτών των ιδιοτήτων, σύμφωνα με τους ερευνητές, συντελούν στην 

αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι παρακάτω 

ενότητες αναλύουν έρευνες και απόψεις για μια αποτελεσματική διαχείριση της 

εταιρικής διακυβέρνησης οι οποίες αναφέρονται στην επιρροή του Δ.Σ., στην 

σημαντικότητα της Επιτροπής λογιστικού ελέγχου, στον ρόλο των άλλων επιτροπών 

που απαρτίζονται από μέλη του Δ.Σ. καθώς και στην σημασία της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης.  

 

2.4.1 Η επιρροή του Δ.Σ. στην διαχείριση της εταιρικής διακυβέρνησης  

Οι μελέτες της εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα οι μελέτες που εξέτασαν 

την επιρροή του Δ.Σ. όσον αφορά την λειτουργία μιας επιχείρησης, αναγνωρίζουν ότι 

το Δ.Σ. αποτελεί ίσως τον βασικότερο παράγοντα της δομής της εταιρικής 

διακυβέρνησης (Blair (1995), Cadbury Committee (1992), Conference Board (1993), 

Hawley & Williams (1996), Lorsch (1989), Mace (1971), Merchant (1987), Monks & 
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Minow (1995), Sifonis & Goldberg (1996), Ward (1997)). Ο Mace (1971) αναφέρει ότι 

το διοικητικό συμβούλιο γενικά υποστηρίζει τις συμβουλευτικές και ελεγκτικές 

ενέργειες στην επιχείρηση. Οι Baysinger & Butler (1985) ταξινόμησαν τις συνιστώσες 

του Δ.Σ. σε τρεις γενικές κατηγορίες: α)τα εκτελεστικά μέλη, β) τα μη εκτελεστικά 

μέλη και γ) την επιτροπή ελέγχου. Τα εκτελεστικά και με μη εκτελεστικά μέλη κυρίως 

παρέχουν τις συμβουλές και την πείρα τους στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων 

της επιχείρησης, ενώ η επιτροπή ελέγχου βοηθά στον έλεγχο τόσο της συμπεριφοράς 

όσο και της απόδοσης των ανώτατων διευθυντών (Baysinger & Butler 1985, p109).  

Επιπρόσθετα, αν και η συμβουλή και ο έλεγχος συνεισφέρουν στη διακυβέρνηση 

της εταιρίας, ο έλεγχος της διαχείρισης είναι πρωτίστου ενδιαφέροντος για την 

παρούσα έρευνα και η περαιτέρω ανάλυση του ρόλου των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου αποτελεί στοιχείο της έρευνας αυτής. O Lorsch (1989), παρατήρησε ότι οι 

ανώτατοι διευθυντές δεν είναι βέβαιοι για τη δύναμη και την ικανότητά τους να 

διοικήσουν. Παράλληλα, οι διευθυντές, αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφοροι 

περιορισμοί που καθιστούν την διοίκηση μειωμένης αποτελεσματικότητας. Στις 

επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται διάφορες προτάσεις από ερευνητές που στόχο 

έχουν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας10 του Δ.Σ. ως διαχειριστικού και 

ελεγκτικού μηχανισμού της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Η ποιότητα του ελέγχου που παρέχεται από το Δ.Σ. είναι ένας σημαντικά 

καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Η ανεξαρτησία11 των 

μελών του Δ.Σ. από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, τυπικά προσδιορίζεται ως 

σημαντικός παράγοντας του αποτελεσματικού ελέγχου, οδηγώντας στο συμπέρασμα 

ότι τα ανεξάρτητα μέλη ενισχύουν τον έλεγχο που εκτελείται από το Δ.Σ. (Blair (1995, 

p81), Jensen (1993), Mace (1971, p123), Morck et al (1988)).  
                                                      
10 Η αποτελεσματικότητα του Δ.Σ. δεν καθορίζεται σε αυτές τις μελέτες. Στα πλαίσια του Δ.Σ., η 
αποτελεσματικότητα φαίνεται να αναφέρεται στην πραγματοποίηση των ευθυνών του, ιδιαίτερα στον 
τομέα του ελέγχου. 
11 Οι ορισμοί των ανεξάρτητων μελών ποικίλλουν. Γενικά, τα μέλη τα προερχόμενα από την εταιρεία 
(εσωτερικά ανώτατα στελέχη) είναι υπάλληλοι της εταιρίας και δεν θεωρούνται ανεξάρτητοι. Τα 
εξωτερικά μέλη δεν είναι υπάλληλοι της εταιρίας. Εντούτοις, δεν μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητα 
εάν έχουν κάποια μορφή εταιρικής συναλλαγής (πχ σημαντικοί πελάτες) ή αν στο παρελθόν υπήρξαν 
στελέχη της εταιρείας. Οι Vicknair, Hickman and Cames (1993) αναλύουν διεξοδικά το θέμα της 
ανεξαρτησίας των εξωτερικών μελών του Δ.Σ. 
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Ομοίως, ο χωρισμός των ρόλων του προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντα 

Συμβούλου έχει προταθεί για να ενισχύσει τη δυνατότητα του Δ.Σ. να ελέγξει τα 

ανώτατα διοικητικά στελέχη (Conference Board (1993, p17), Jensen (1993), Lipton & 

Lorsch (1992), Ward (1997, p245)). Η κατοχή μετοχών της επιχείρησης από τα μέλη 

του Δ.Σ. επίσης έχει προταθεί σαν μέσον βελτίωσης της ποιότητας του ελέγχου, αν και 

η ουσιαστική επίδραση είναι ασαφής και συζητήσιμη. Τα μέλη που είναι κάτοχοι 

μετοχών της επιχείρησης έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για σωστό έλεγχο (Jensen (1993), 

Mace (1971)).  

Εντούτοις, οι Monks & Minow (1995, p216) τεκμηρίωσαν ότι όταν η αμοιβή 

των ανώτατων στελεχών και των μελών του Δ.Σ. συνδέεται με την τιμή της μετοχής, 

αυτό μπορεί να είναι κίνητρο για βραχυπρόθεσμες αποδόσεις σε βάρος  της 

μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της επιχείρησης. Επιπλέον, οι Daily et al. (1999) 

υποστηρίζουν ότι η κατοχή σημαντικού αριθμού μετοχών μπορεί να οδηγήσει τα 

ανώτατα στελέχη σε μείωση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας τους.  

Ο τύπος και το εύρος του ελέγχου που πραγματοποιείται από το Δ.Σ. επίσης 

υποτίθεται ότι είναι ένα σημαντικό συστατικό της εταιρικής διακυβέρνησης. Ο αριθμός 

των ελεγκτικών επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ένα μέλος του Δ.Σ. επίσης θεωρείται 

μια ένδειξη της ποσότητας και της ποιότητας του ελέγχου που ασκείται σε μια 

επιχείρηση. Η συμμετοχή του σε πολλές επιτροπές, περιορίζει τον χρόνο που μπορεί να 

αφιερώσει σε κάθε μία, που έχει σαν συνέπεια τον μη αποτελεσματικό έλεγχο - αν και 

αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γνώσεις και την εμπειρία του κάθε μέλους 

(Byrne (1996b, p104), Hawley & Williams (1996, p67), Mace 1971, p91-93), Monks & 

Minow (1995, p198-199)). Αν και η συχνότητα συνεδρίασης των επιτροπών και του 

Δ.Σ. παρέχει μια εκτίμηση του χρόνου που αφιερώνεται για τον έλεγχο από τα μέλη, η 

εκτίμηση δεν μπορεί να είναι ακριβής, αφού δεν λαμβάνεται υπόψη ο έλεγχος που 

γίνεται στην επιχείρηση πριν από τις συνεδριάσεις, καθώς και η ποιότητα της εργασίας 

που γίνεται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.  

Εκτός όμως από την συχνότητα συνεδριάσεων των επιτροπών του Δ.Σ. καθώς 

και του αριθμού των επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ένα μέλος, υπάρχουν και άλλοι 
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παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα του ελέγχου όσον αφορά την 

λειτουργία μιας επιχείρησης. Ένας από τους παράγοντες αυτούς είναι και το μέγεθος 

του Δ.Σ. Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, το μικρό μέγεθος του Δ.Σ. θεωρείται πιο 

αποδοτικό από ένα Δ.Σ. με πολλά μέλη, όπου καταναλώνεται πολύς χρόνος σε 

διαδικασίες και ανούσιες συζητήσεις (Conference Board (1993, p11), Jensen (1993), 

Lipton & Lorsch (1992)). Εντούτοις, ένα μεγάλο σε μέγεθος Δ.Σ. μπορεί να είναι 

αποτελεσματικότερο στον έλεγχο των ενεργειών των ανώτερων και ανώτατων 

διοικητικών στελεχών. Αυξάνοντας τον αριθμό ανθρώπων που ασχολούνται με μία 

δραστηριότητα, ουσιαστικά μειώνεται η ευκαιρία για αποφάσεις σε βάρος των 

μετόχων, επειδή η δυνατότητα συνεργίας γίνεται δυσκολότερη (Kiger & Scheiner 

1997).  

Επιπλέον, η σύνθεση του Δ.Σ. και η διαδικασία εκλογής των μελών έχουν 

επιπτώσεις επίσης στην αποτελεσματικότητα του Δ.Σ. ως μέσον διακυβέρνησης. Οι 

ετήσιες εκλογές των μελών επιτρέπουν στους μετόχους να αντικαταστήσουν τα 

ανεπαρκή μέλη. Η επιλογή αυτή των μετόχων γίνεται δυσκολότερη όταν τα μέλη 

εκλέγονται για μία τριετία12 (Koppes et al 1999). Αυτή η σύνθεση του Δ.Σ. έχει 

επικριθεί από διάφορους ερευνητές γιατί περιορίζει τον ρόλο των μετόχων στην εκλογή 

των μελών του Δ.Σ. και ουσιαστικά στην διαδικασία εφαρμογής της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. (Burr (2000), Hawley & Williams (1996 p66), Monks & Minow (1995, 

p207)). Οι Stone (1975, p142) και Louden (1993, p24) πρότειναν ότι θα βελτιωνόταν η 

ποιότητα του ελέγχου εκ μέρους του Δ.Σ. αν τα μέλη αναλάμβαναν ρητά συγκεκριμένα 

καθήκοντα και υποχρεώσεις απέναντι στους μετόχους αλλά και την επιχείρηση. 

Οι διάφορες επιτροπές έχουν οριστεί επίσης ως μέσο βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. αφού, "με την εξειδικευμένη γνώση του κάθε μέλους, 

τον περιορισμό του χρόνου και τις τεχνολογικές απαιτήσεις, ο επιμερισμός του έργου 

του Δ.Σ. σε επίπεδο επιτροπών αποκτά νόημα και ουσία" (Ward 1997, p204). Οι 

                                                      
12 Τυπικά, σε μία τέτοια σύνθεση του Δ.Σ. (στην αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία αναφέρεται ως staggered 
ή classified) το ένα τρίτο των μελών εκλέγεται για τριετή θητεία γεγονός που είναι σε αντίφαση με το 
δικαίωμα των μετόχων στην ετήσια Γενική Συνέλευση να θέσουν σε επανεκλογή το σύνολο του Δ.Σ. 
(Monks και Minow 1995, p207). 
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επιτροπές εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες που βοηθούν στην πραγματοποίηση των 

καθηκόντων Δ.Σ. Διάφορες μελέτες (Merchant (1987), Treadway Commission (1987), 

Wolnizer (1995)) έχουν περιγράψει τους τύπους των μόνιμων επιτροπών που το Δ.Σ. 

πρέπει να διατηρεί καθώς και τα χαρακτηριστικά τους.  

Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι κυριότερες από τις έρευνες 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως με τα βασικότερα θέματα που αναλύουν.  

Πίνακας 2.1 Συμπεράσματα ερευνών σχετικά με την δομή της εταιρικής 
διακυβέρνησης και το Δ.Σ. 

Συμπεράσματα ερευνών Ερευνητής 
Οι συνιστώσες του Δ.Σ. είναι: α)τα εκτελεστικά μέλη, β) τα μη εκτελεστικά 
μέλη και γ) η επιτροπή ελέγχου 

Baysinger & 
Butler (1985) 

Οι ανώτατοι διευθυντές δεν είναι βέβαιοι για τη δύναμη και την ικανότητά 
τους να διοικήσουν 

Lorsch (1989) 

Τα μέλη του Δ.Σ. που είναι κάτοχοι μετοχών της επιχείρησης έχουν ένα 
επιπλέον κίνητρο για σωστό έλεγχο 

Mace (1971) 

H κατοχή σημαντικού αριθμού μετοχών μπορεί να οδηγήσει τα ανώτατα 
στελέχη σε μείωση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας τους.  

Daily et al. 
(1999) 

Όταν η αμοιβή των ανώτατων στελεχών και των μελών του Δ.Σ. συνδέεται 
με την τιμή της μετοχής, μπορεί να είναι κίνητρο για βραχυπρόθεσμες 
αποδόσεις σε βάρος  της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της επιχείρησης. 

Monks & 
Minow (1995) 

Ένα μεγάλο σε μέγεθος Δ.Σ. μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό στον 
έλεγχο των ενεργειών των ανώτατων στελεχών 

Kiger & 
Scheiner (1997). 

Το μικρό μέγεθος του Δ.Σ. θεωρείται πιο αποδοτικό από ένα Δ.Σ. με πολλά 
μέλη 

Jensen (1993) 

Βελτίωση του ελέγχου εκ μέρους του Δ.Σ. αν τα μέλη αναλάμβαναν ρητά 
συγκεκριμένα καθήκοντα 

Stone (1975) 
Louden (1993) 

Ο επιμερισμός του έργου του Δ.Σ. σε επίπεδο επιτροπών αποκτά νόημα και 
ουσία 

Ward (1997) 

Πηγή: Ο συγγραφέας 

Η επόμενη παράγραφος (2.4.2) αναφέρει τις αρμοδιότητες της επιτροπής 

λογιστικού ελέγχου, που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Η παράγραφος 2.4.3 περιγράφει τον ρόλο των άλλων μόνιμων 

επιτροπών του Δ.Σ. σε σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση. 
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2.4.2 Η επιτροπή λογιστικού ελέγχου  

Η επιτροπή λογιστικού ελέγχου του Δ.Σ. έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον 

από τους ερευνητές της εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και από τις νομοθετικές και 

ρυθμιστικές αρχές. Η επιτροπή λογιστικού ελέγχου "είναι ο τρόπος με τον οποίο τα 

μέλη του Δ.Σ είναι σε θέση να ελέγξουν τις δημοσιοποιούμενες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και τους οικονομικούς ελέγχους" (Conference Board 1993, p13) και 

προσδιόρισε την επιτροπή λογιστικού ελέγχου ως μια από μία από τις τρεις επιτροπές 

που ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερα σημαντικές για τα θέματα που αφορούν την εταιρική 

διακυβέρνηση. Ο Wolnizer (1995) και οι Lee & Stone (1997) παρουσίασαν μια 

σύνθεση των διάφορων ευθυνών της επιτροπής λογιστικού ελέγχου που 

ενσωματώθηκαν στην έκθεση της Επιτροπής Treadway (1987) αλλά και σε άλλες 

μελέτες. Οι ευθύνες αυτές περιορίζονται στον έλεγχο παραλείψεων ή λανθασμένων 

ενεργειών σε τρία βασικά πεδία: α) τις λογιστικές και τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, β) τους ελεγκτές αλλά και την διαδικασία ελέγχου και γ)την εταιρική 

διακυβέρνηση.  

Οι διάφορες παραλείψεις και τα λάθη στην υποβολή των οικονομικών 

καταστάσεων έχουν φέρει την επιτροπή λογιστικού ελέγχου στο επίκεντρο της 

εταιρικής διακυβέρνησης ιδιαίτερα μετά από το φαινόμενο υποβολής ψευδών 

οικονομικών στοιχείων κατά τα τελευταία έτη. Η Επιτροπή Treadway (1987) σημείωσε 

ότι από μόνη της η επιτροπή λογιστικού ελέγχου δεν είναι επαρκής για να εξασφαλίσει 

αποτελεσματικό έλεγχο και εντοπισμό των παραλείψεων. Μάλλον, η Επιτροπή 

εξέφρασε την ανάγκη για ύπαρξη επιτροπών λογιστικού ελέγχου που είναι "άγρυπνες, 

ενημερωμένες, επιμελείς και διερευνητικές" σε σχέση με την διαδικασία υποβολής των 

οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης (Treadway Commission 1987, p41). 

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου 

αποτελεσματική έχουν αναφερθεί σε πολλές έρευνες και μελέτες. Μερικές από τις 

προτάσεις που αφορούν την σύνθεση του Δ.Σ. αναφέρονται και στις μελέτες για την 

επιτροπή λογιστικού ελέγχου. Διάφορες μελέτες έχουν τονίσει τη σημασία της 

ανεξαρτησίας των μελών της επιτροπής λογιστικού ελέγχου, την συχνότητας 
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συνεδρίασης της επιτροπής καθώς και την δημιουργία καταλόγου ευθυνών των 

επιτροπών (BRC (1999), Merchant (1987), Pomeranz (1977), PriceWaterhouse (1993), 

Rittenberg & Nair (1993), Treadway Commission (1987), Ward (1997)).  

Από την στιγμή που θεωρείται ότι ο χρόνος που αναλώνεται από τα μέλη της 

επιτροπής λογιστικού ελέγχου είναι περισσότερος από τον αντίστοιχο χρόνο των μελών 

των άλλων επιτροπών, είναι αυτονόητο ότι τα μέλη αυτά δεν θα πρέπει να συμμετέχουν 

σε άλλες επιτροπές ή σε όσο το δυνατόν λιγότερες (Rittenberg & Nair 1993, p26). 

Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με το ότι υποστηρίχθηκε προηγούμενα σχετικά με την 

ετήσια αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ., ειδικά για τα μέλη της επιτροπής 

λογιστικού ελέγχου, προτείνεται η θητεία τους να είναι μακροχρόνια, αφού το επιβάλει 

κατά κάποιο τρόπο η αρχή της συνέχειας των υποβαλλόμενων οικονομικών 

καταστάσεων (Rittenberg & Nair n.d. (1993, p26), Ward (1997, p208)).Θα πρέπει 

επίσης να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε μία βασική προϋπόθεση για την σωστή 

λειτουργία της επιτροπής: τα μέλη της θα πρέπει να έχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις 

αλλά και εμπειρία σε οικονομικά και χρηματοοικονομικά θέματα ώστε η συμμετοχή 

τους να είναι ουσιαστική και αποτελεσματική (Braiotta (1994), BRC (1999), Merchant 

(1987), Price Waterhouse (1993, p11), Rittenberg & Nair (1993, p24), Ward (1997, 

p208)).   

 

2.4.3  Άλλες επιτροπές του Δ.Σ.  

Υπάρχουν και άλλες επιτροπές του Δ.Σ. εκτός από την επιτροπή λογιστικού 

ελέγχου που εξυπηρετούν ποικίλες λειτουργίες. Μερικές από αυτές τις επιτροπές έχουν 

κυρίως εποπτικό ρόλο, ενώ άλλες επιτροπές βοηθούν το Δ.Σ. με την παροχή 

συμβουλών και εκτελεστικής υποστήριξης. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

μη-ελεγκτικές επιτροπές.  

Δύο κοινές μη-ελεγκτικές επιτροπές του Δ.Σ. είναι η επιτροπή χρηματοδότησης 

(finance committee) και η εκτελεστική επιτροπή (executive committee). Η επιτροπή 

χρηματοδότησης διαδραματίζει έναν συμβουλευτικό ρόλο στον τομέα των επενδυτικών 

εταιρικών αποφάσεων. Η εκτελεστική επιτροπή, που εγκρίνει τις σημαντικές αποφάσεις 
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των συνεδριάσεων της ολομέλειας του Δ.Σ., έχει δεχθεί κριτικές για την δυνατότητα 

που έχει μερικές φορές να αποφασίζει για ιδιαίτερα σημαντικά και ευαίσθητα 

ζητήματα, παρακάμπτοντας τον έλεγχο του Δ.Σ. (Stone 1975, p132).  

Η δημόσια πολιτική, η εταιρική ευθύνη, η εταιρική διακυβέρνηση, και οι 

επιτροπές περιβάλλοντος υποτίθεται ότι με την σωστή λειτουργία τους εξασφαλίζουν 

ότι η επιχείρηση ενεργεί σαν καλός πολίτης για το συμφέρον τόσο της εταιρείας όσο 

και του κοινωνικού συνόλου (Monks & Minow (1995, pp181-182), Ward (1997, Ch 

40)). Αν και οι λειτουργίες αυτών των επιτροπών σχετίζονται στενά με τις προσδοκίες 

των μετόχων όσον αφορά την λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης, οι έρευνες που 

έχουν ασχοληθεί με τις επιτροπές αυτές είναι λίγες, ίσως επειδή αυτές οι επιτροπές 

είναι σχετικά νέες και ασυνήθιστες. Την τελευταία δεκαετία έχει ενταθεί το ενδιαφέρον 

των εταιριών σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με σχετικές κατευθυντήριες 

οδηγίες από την Ε.Ε. και την θέσπιση βραβείων ανταμοιβής και αναγνώρισης της 

κοινωνικής προσφοράς των επιχειρήσεων. Σε μερικές περιπτώσεις, όπου μια επιτροπή 

διακυβέρνησης αυτού του τύπου δεν έχει καθιερωθεί, τα καθήκοντα διακυβέρνησης 

αναλαμβάνονται από μια από τις άλλες μόνιμες επιτροπές, όπως από την επιτροπή 

λογιστικού ελέγχου (Ward (1997, p234), Wolnizer (1995, p48)). 

 

Επιτροπή υποψηφιοτήτων του Δ.Σ. 

Το βασικό καθήκον της επιτροπής υποψηφιοτήτων είναι να βοηθήσει στην 

επιλογή των νέων υποψηφίων για το Δ.Σ., γεγονός που δίνει σε αυτήν την επιτροπή 

έναν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ.. Οι ευθύνες 

της επιτροπής υποψηφιοτήτων αναδεικνύουν τον παραδοσιακά ισχυρό ρόλο που έχει ο 

Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) στην επιλογή των μελών του Δ.Σ., καθιστώντας 

επιτακτική την ανάγκη ανεξαρτητοποίησης των μελών της επιτροπής από την ανώτατη 

διοίκηση (Ward 1997, p227). Η επιτροπή υποψηφιοτήτων είναι επίσης αρμόδια για την 

αξιολόγηση της απόδοσης των εν ενεργεία μελών του Δ.Σ., την βελτίωση της 

διαδικασίας με την οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των μελών καθώς και με την 

εξασφάλιση ότι τα νέα μέλη έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (γνώσεις – εμπειρία) 
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που απαιτούνται για να αποδώσουν θετικά στο έργο που θα τους ανατεθεί (Sifonis & 

Goldberg (1996, p86), Ward (1997, p227)).  

 

Επιτροπή αμοιβών 

Η επιτροπή αμοιβών είναι αρμόδια για τις αποδοχές των εκτελεστικών 

διευθυντών. Αυτό συνεπάγεται ένα σύνολο εργασιακών συμβάσεων ικανών να 

κρατήσουν στην επιχείρηση τους καλούς διευθυντές δίνοντας τους συγχρόνως τα 

κίνητρα να προσφέρουν την βέλτιστη απόδοσή τους ώστε να μεγιστοποιήσουν τον 

πλούτο των μετόχων (Conference Board (1993, p14), Ward (1997)). Θα πρέπει να 

τονιστεί ξανά ότι η ανεξαρτησία των μελών των διάφορων επιτροπών από την διοίκηση 

της επιχείρησης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική13 (Ward 1997, p217). Ο ρόλος της 

επιτροπής αμοιβών στην εξισορρόπηση της μεγιστοποίησης κέρδους και των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης περιπλέκεται από το γεγονός ότι οι εργασιακές συμβάσεις 

που είναι βασισμένες στην απόδοση των στελεχών, μπορούν να δημιουργήσουν ένα 

κίνητρο για την υποβολή ψευδών οικονομικών αποτελεσμάτων (Treadway Commission 

1987, p23). 

 

2.4.4  Κεφαλαιακή διάρθρωση και εταιρικές συμβάσεις  

Οι Jensen & Meckling (1976) αναγνώρισαν ότι η δομή της ιδιοκτησίας μιας 

επιχείρησης αποτελείται από τρία συστατικά: τις υποχρεώσεις (dept), τις μετοχές που 

κατέχουν οι διευθυντές της επιχείρησης (inside equity) και τις μετοχές που κατέχει ο 

οποιοσδήποτε έξω από την επιχείρηση (outside equity). Ενώ η σχέση μεταξύ των 

υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων μπορεί ή δεν μπορεί να έχει επιπτώσεις στην 

αξία της εταιρίας14, εντούτοις, επηρεάζει την δομή της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Δεδομένου ότι οι ιδιοκτήτες μιας εταιρίας εκπροσωπούν πιθανούς μηχανισμούς 
                                                      
13 Η Αμερικάνικη Υπηρεσία Εσωτερικού Εισοδήματος (The Internal Revenue Service IRS), τονίζει ότι η 
επιτροπή αμοιβών θα πρέπει να αποτελείται αποκλειστικά από εξωτερικά μέλη, διαφορετικά η 
επιχείρηση δεν έχει το δικαίωμα να εντάξει τις αμοιβές των ανώτατων στελεχών στα έξοδα της ώστε να 
μειώσει το φορολογητέο εισόδημα. 
14 Την επίπτωση της σχέσης μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και των υποχρεώσεων στην αξία της 
επιχείρησης αναλύουν οι Modigliani & Miller (1958). 
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ελέγχου, η δομή της μετοχικής σύνθεσης έχει επιπτώσεις στο μέγεθος και την ποιότητα 

του ελέγχου που απαιτείται από τους ιδιοκτήτες.  

Οι υποχρεώσεις (κυρίως προς τις τράπεζες και τους προμηθευτές) δίνει τη 

δυνατότητα στα στελέχη των εταιρειών να μεταφέρουν τον πλούτο από τους κατόχους 

των ξένων αυτών κεφαλαίων στους μετόχους. Όσο όμως το μέγεθος των υποχρεώσεων 

αυξάνει, τόσο αυξάνει και το χρηματοοικονομικό κόστος επομένως αυξάνεται και η 

απαίτηση για έλεγχο (Jensen & Meckling 1976). Τόσο οι τράπεζες όσο και οι 

προμηθευτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν κάποιο έλεγχο των οικονομικών 

στοιχείων της επιχείρησης (ιδιαίτερα οι τράπεζες μέσω των δανειακών συμβάσεων), αν 

και αυτή η μορφή ελέγχου ουσιαστικά ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που η 

επιχείρηση αδυνατεί να ικανοποιήσει τους όρους αποπληρωμής (Blair 1995, p33).  

Η κατοχή μετοχών δίνει το δικαίωμα στους μετόχους να ψηφίσουν για τα 

σημαντικά ζητήματα της επιχείρησης καθώς και το δικαίωμα να εκλέξουν το διοικητικό 

συμβούλιο. Το δικαίωμα αυτό των μετόχων να ασκήσουν έλεγχο στην διοίκηση 

υφίσταται ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, σε αντίθεση με 

το ελεγκτικό δικαίωμα των πιστωτών που συνήθως ασκείται όταν υπάρξει πρόβλημα 

στην αποπληρωμή του χρέους. Ο Jensen (1986) υποστήριξε, ότι αφού η καταβολή των 

μερισμάτων μειώνει το ποσό των διαθέσιμων κεφαλαίων προς αξιοποίηση από τα 

ανώτατα διευθυντικά στελέχη, τα μερίσματα ενεργούν ως αποτρεπτικός παράγοντας 

στις όποιες καιροσκοπικές συμπεριφορές.  

Η ποσοστιαία σχέση μεταξύ των μετοχών που κατέχουν τα ανώτατα στελέχη 

της εταιρείας και των μετοχών που κατέχουν οι διάφοροι επενδυτές εκτός της εταιρείας 

έχει επίπτωση στο επίπεδο ελέγχου. Όταν υπάρχει μεγάλη διασπορά των μετοχών και 

τα ανώτατα στελέχη έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους ένα «πακέτο» μετοχών, τότε ο 

έλεγχος ουσιαστικά στηρίζεται στα στελέχη αυτά, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια 

έλλειψη ελέγχου από τους άλλους μετόχους (Berle & Means (1932, p70 και p84), Blair 

(1995, pp28-48)). Η υπόθεση της περιχαράκωσης (the entrenchment hypothesis) που 

περιγράφεται από τους Morck et al. (1988), προτείνει ότι αυτή η έλλειψη ελέγχου είναι 

καταστρεπτική για την εταιρία, δεδομένου ότι οι διευθυντικές ενέργειες είναι 
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ανεξέλεγκτες. Μια εναλλακτική υπόθεση για τα αποτελέσματα που έχει η συγκέντρωση 

πακέτου μετοχών άρα και του ελέγχου εκ μέρους των στελεχών, περιγράφεται από τους 

Morck et al. (1988) ως η υπόθεση σύγκλισης του ενδιαφέροντος (the convergence of 

interest hypothesis). Οι Jensen & Meckling (1976) πρότειναν ότι η κατοχή πακέτου 

μετοχών από κάποιον διευθυντή, μπορεί να μειώσει την ανάγκη για έλεγχο, αφού 

αυξάνεται έτσι το ενδιαφέρον του για την μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης 

(ταύτιση ενδιαφέροντος των ανώτατων στελεχών με αυτό των μετόχων) και ως εκ 

τούτου οι αποφάσεις του προσανατολίζονται σε αυτό τον στόχο. Επίσης, οι Jensen & 

Meckling (1976) τεκμηρίωσαν ότι το αυξανόμενο μερίδιο κατοχής μετοχών από τους 

διευθυντές μιας εταιρίας, περιορίζει τις δαπάνες παρακολούθησης του μετοχολογίου 

ενώ παράλληλα περιορίζει την ανάγκη για έλεγχο.  

Η κατοχή «πακέτου» μετοχών (στην γενική του έκφραση θεωρείται 

ικανοποιητικό ένα «πακέτο» μετοχών όταν συγκεντρώνει ποσοστό από 5% κι πάνω του 

συνολικού αριθμού των μετοχών μιας επιχείρησης) από εξωτερικούς επενδυτές, έχει 

επίσης επίπτωση στο βαθμό ελέγχου των ανώτατων στελεχών. Η συμβολή του 

θεσμικού επενδυτή στην εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης έχει επίσης εξετασθεί 

από διάφορους αναλυτές και ερευνητές. Η κατοχή ενός σημαντικού ποσοστού μετοχών 

από θεσμικούς επενδυτές, παρέχει το κίνητρο για ενεργό έλεγχο των ενεργειών των 

ανώτατων στελεχών (Blair (1995, p48), Hawley & Williams (1996, p35)). Όμως, οι 

διαχειριστές των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων (μία κατηγορία θεσμικών 

επενδυτών) δεν είναι οι ίδιοι οι τελικοί δικαιούχοι του πιθανού επενδυτικού κέρδους, 

αλλά οι ασφαλισμένοι. Έτσι πιθανόν να μην έχουν ισχυρό κίνητρο για σωστό και 

αποτελεσματικό έλεγχο (Blair 1995, p187). Οι διαχειριστές των ασφαλιστικών ταμείων 

πιθανόν να είναι απρόθυμοι να αναλάβουν τις δαπάνες ελέγχου, αφού κάποιοι άλλοι 

επενδυτές θα ωφεληθούν χωρίς έξοδα (the free rider problem).  

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεσμικοί επενδυτές δεν είναι απαραίτητα 

μακροπρόθεσμοι επενδυτές, μπορούν αντί να ξοδέψουν χρόνο και χρήμα ελέγχοντας 

σωστά κάποια επιχείρηση, να επιλέξουν την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε 

κάποια άλλη εταιρεία, πιθανόν μειωμένου επενδυτικού κινδύνου (Keasey & Wright 
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(1997, p9), Short & Keasey (1997, p28)). Εντούτοις, οι θεσμικοί επενδυτές σταδιακά 

γίνονται περισσότερο προσεκτικοί στις επενδυτικές τους επιλογές με αρκετό βαθμό 

διαφοροποίησης ώστε να περιορίζουν τον κίνδυνο απωλειών (Conference Board (1993, 

p30), Monks & Minow (1995, p132)). Το αποτέλεσμα αυτής της διαφοροποίησης 

μπορεί να είναι μια ευθυγράμμιση του θεσμικού επενδυτή με το δημόσιο ενδιαφέρον 

και τα ενδιαφέροντα της οικονομίας της χώρας γενικότερα, παρά με μια συγκεκριμένη 

επιχείρηση. Εάν οι Monks & Minow (1995) είναι σωστοί σε αυτόν τον ισχυρισμό τους, 

τότε οι θεσμικοί επενδυτές θα διαδραμάτιζαν έναν σημαντικό ρόλο στην ελεγκτική 

διαδικασία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της εταιρικής διακυβέρνησης και 

λιγότερο σημαντικό ρόλο στον μεμονωμένο σταθερό στόχο της μεγιστοποίησης 

κέρδους. Αν και τα επιχειρήματα των διάφορών ερευνητών για την επίδραση των 

θεσμικών επενδυτών στην εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι ξεκάθαρα, φαίνεται να 

υπάρχει η γενική άποψη ότι η παρουσία ενός θεσμικού επενδυτή στην μετοχική 

σύνθεση μιας επιχείρησης έχει κάποια θετική συμβολή στην δομή της εταιρικής 

διακυβέρνησης.   

 Στον πίνακα 2.2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται επιγραμματικά τα 

αποτελέσματα των κυριότερων ερευνών όσον αφορά την συσχέτιση της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης των επιχειρήσεων με την εταιρική διακυβέρνηση. 

Πίνακας 2.2 Αποτελέσματα ερευνών σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση και την 
εταιρική διακυβέρνηση 

Αποτελέσματα ερευνών Ερευνητής 
Η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς ξένα επηρεάζει την δομή της εταιρικής 
διακυβέρνησης 

Jensen & 
Meckling (1976) 

Οι τράπεζες και οι προμηθευτές έχουν το δικαίωμα ελέγχου  (Blair 1995, 
Όταν τα ανώτατα στελέχη έχουν πακέτο μετοχών σε εταιρεία με μεγάλη 
μετοχική διασπορά, τότε ο έλεγχος στηρίζεται στους διευθυντές και όχι 
στους μετόχους. 

(Berle & Means 
(1932), Blair 
(1995) 

Οι διαχειριστές των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων (ως 
θεσμικοί επενδυτές) δεν έχουν κίνητρο σωστού ελέγχου 

(Blair 1995, 
p187). 

Η παρουσία ενός θεσμικού επενδυτή στην μετοχική σύνθεση μιας 
επιχείρησης έχει κάποια θετική συμβολή στην δομή της εταιρικής 
διακυβέρνησης.  

Monks & Minow 
(1995) 

Πηγή: Ο συγγραφέας 
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2.4.5 Έλεγχος  

Ο έλεγχος, εσωτερικός και εξωτερικός, είναι ένας σημαντικός μηχανισμός 

παρακολούθησης και ελέγχου μέσα στην δομή της εταιρικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα 

όσον αφορά την εξασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητας των οικονομικών 

καταστάσεων αλλά και του εντοπισμού και της πρόληψης κάποιας απάτης. Η Επιτροπή 

Treadway (1987 art31, pp37-39) προσδιόρισε τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο ως τη 

λειτουργία που είναι κρίσιμη για την ακεραιότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων 

ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων. Η αρχή για τα αμερικάνικη 

πρότυπα ελέγχου (Statement of Auditing Standards – SAS) απαιτεί από τον ελεγκτή να 

εξετάσει τη λειτουργία του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου κατά την διαδικασία 

κατανόησης της δομής του εσωτερικού ελέγχου (AICPA 1991). Το ACFE (1993) και η 

Επιτροπή Cadbury (1992, p30) τόνισαν επιπλέον τη σημασία της ευθύνης του 

εσωτερικού ελεγκτή για τον εντοπισμό της όποιας λογιστικής απάτης. 

Η Επιτροπή Cadbury (1992, p36) προσδιόρισε τον ετήσιο λογιστικό έλεγχο ως 

"έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της εταιρικής διακυβέρνησης" δεδομένου ότι ο 

λογιστικός έλεγχος παρέχει έναν εξωτερικό έλεγχο όσον αφορά την ακεραιότητα των 

καταστάσεων που δημοσιεύει η διοίκηση μιας επιχείρησης σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα και ορθότητα της διαχείρισή της. Η Επιτροπή Treadway (1987, 

p49) και η Ένωση Λογιστών της Αμερικής (POB 1994, p30) επίσης έχει αναγνωρίσει 

τη σημασία του εξωτερικού ελεγκτή στην δομή της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Οι ανησυχίες για την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου έχουν προκαλέσει την 

δημιουργία διαφόρων προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του λογιστικού 

ελέγχου. Οι επαγγελματικές οργανώσεις έχουν προσπαθήσει να ενισχύσουν την 

απόδοση του ανεξάρτητου λογιστή. Η SAS αριθ. 82 (AICPA 1997) ρητά προσδιορίζει 

την ευθύνη του ελεγκτή για τον εντοπισμό της απάτης, και απαιτεί η εκτίμηση της 

απάτης να ενσωματωθεί στις διαδικασίες λογιστικού ελέγχου. Η SAS αριθ. 61 (AICPA 

1988b) απαιτεί την επικοινωνία μεταξύ του ελεγκτή και της επιτροπής λογιστικού 

ελέγχου του διοικητικού συμβουλίου. Η Επιτροπή Treadway (το 1987, p25) απέδωσε 

πολλές από τις αποτυχίες των ελεγκτών στην ανίχνευση και την παρεμπόδιση της 
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έκδοσης των ψευδών οικονομικών δηλώσεων στην κάτω του μετρίου ποιοτική εργασία 

του λογιστικού ελέγχου. Αυτή η ανεπάρκεια στην ποιότητα του λογιστικού ελέγχου, 

την εμπειρία, την σωστή επίβλεψης, και την γνώση ελέγχου εξειδικευμένων 

βιομηχανιών, αποδόθηκαν σε μεγάλο μέρος τόσο στις μεγάλες περιφερειακές ή τοπικές 

εταιρίες λογιστικής όσο και στους ανεξάρτητους επαγγελματίες λογιστές. 

Πριν από την έναρξη του Β΄ μέρους της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στο 

οποίο αναλύονται τα ευρήματα διάφορων εμπειρικών ερευνών σχετικά με τους 

μηχανισμούς λειτουργίας της εταιρικής διακυβέρνησης, κρίνεται σκόπιμο από τον 

συγγραφέα της παρούσας διδακτορικής διατριβής, να παρουσιαστούν συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα, οι σημαντικότερες από τις μελέτες που αναλύθηκαν στις 

προηγούμενες και που αφορούν την επιτροπή λογιστικού ελέγχου και την κεφαλαιακή 

διάρθρωση μιας επιχείρησης σε σχέση με την εφαρμογή καλών πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

Πίνακας 2.3 Αποτελέσματα ερευνών σχετικά με την επιτροπή λογιστικού ελέγχου 

Αποτελέσματα ερευνών Ερευνητής 
Η επιτροπή λογιστικού ελέγχου από μόνη της δεν είναι επαρκής για 
σωστό και αποτελεσματικό έλεγχο 

Επιτροπή 
Treadway (1976) 

Ο βαθμός ανεξαρτησίας των μελών της επιτροπής και η συχνότητα 
συνεδριάσεων της συμβάλλουν στον αποτελεσματικό έλεγχο. 

Merchant (1987) 
Ward (1997) 

Θητεία των μελών της επιτροπής (σε αντίθεση με τα μέλη των άλλων 
επιτροπών του Δ.Σ.) πρέπει να είναι μακροχρόνια  

Rittenberg & Nair 
n.d., Ward (1997) 

Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και 
επαγγελματική εμπειρία 

Braiotta (1994), 
Ward (1997).   

Πηγή: Ο συγγραφέας 

 

Στην επόμενη ενότητα (Μέρος Β΄ της βιβλιογραφικής ανασκόπησης) 

αναλύονται οι σχετικές με την εταιρική διακυβέρνηση εμπειρικές μελέτες και έρευνες. 
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Εμπειρικές Μελέτες και Έρευνες  

της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η ενότητα αυτή (Μέρος Β΄ της βιβλιογραφικής ανασκόπησης) αναλύει την 

εμπειρική βιβλιογραφία που κατατάσσει την εταιρική διακυβέρνηση σε τέσσερις 

γενικές κατηγορίες. Στην πρώτη γενική κατηγορία, περιλαμβάνονται οι μελέτες που 

αναφέρονται στο γενικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης και στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ των διάφορων πτυχών της δομής της και αναλύονται στην παράγραφο 2.5.1. Η 

δεύτερη γενική κατηγορία, αναφέρεται στις έρευνες της αποτελεσματικότητας της 

εταιρικής διακυβέρνησης, είτε από την άποψη της χρηματοοικονομικής απόδοσης είτε 

από την άποψη άλλων γεγονότων και εξετάζονται στην παράγραφο 2.5.2. Η τρίτη 

κατηγορία αφορά τις μελέτες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της εταιρικής 

διακυβέρνησης και άλλων συντελεστών και αναλύονται στην παράγραφο 2.5.3. Στην 

τέταρτη κατηγορία, περιλαμβάνεται ένας αριθμός ερευνών που εξετάζουν την 

αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης και έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον 

τους στην ουσιαστική έννοια της αποτελεσματικότητας, ή έχουν αξιολογήσει την 

πιθανή αποτελεσματικότητα ορισμένων μηχανισμών της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Αυτές οι έρευνες αναλύονται στην παράγραφο 2.5.4.  
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2.5 Εμπειρικές μελέτες της εταιρικής διακυβέρνησης  

2.5.1 Μελέτες της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης και των συστατικών της 

Έρευνες των γενικών πτυχών της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης  

Διάφορες έρευνες έχουν γίνει με στόχο το προσδιορισμό του βαθμού 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων συστατικών της δομής της εταιρικής 

διακυβέρνησης σε σχέση με το επίπεδο και την αξιοπιστία του ελέγχου. Μεταξύ αυτών, 

οι Anderson, et al. (1993) εξέτασαν το μίγμα των μηχανισμών ελέγχου που 

χρησιμοποιούνται από ένα δείγμα 105 αυστραλιανών εισηγμένων επιχειρήσεων. Οι 

ερευνητές προσδιόρισαν τον εσωτερικό έλεγχο, τον εξωτερικό έλεγχο και το διοικητικό 

συμβούλιο ως τους τρεις παράγοντες ελέγχου και υπέθεσαν ότι οι εταιρίες αυτές θα 

προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις (αντικατάσταση ή ανταλλαγή θέσεων των 

υπευθύνων) μεταξύ αυτών των παραγόντων, ανάλογα φυσικά με το αντικείμενο της 

επιχείρησης και την επενδυτική τους συμπεριφορά (πχ. επενδύσεις σε πάγια έναντι 

εισόδου σε νέες αγορές). Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι το μέσο κόστος ελέγχου 

μειώνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης, προφανώς λόγω οικονομιών 

κλίμακας. Όσον αφορά τις διορθωτικές κινήσεις μεταξύ των τριών παραγόντων 

ελέγχου, οι Anderson, et al. (1993) τόνισαν ότι οι εταιρίες με σχετικά μεγαλύτερη 

παγιοποίηση μείωσαν τόσο τον αριθμό των ανώτατων στελεχών που ήταν υπεύθυνοι 

για τον έλεγχο όσο και τους εξωτερικούς ελεγκτές ενώ αύξησαν τις δαπάνες για την 

βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου. Αυτά τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με την 

πρόταση που γίνεται από τις διάφορες έρευνες όπου το διοικητικό συμβούλιο και ο 

λογιστικός έλεγχος συμβάλλουν στο γενικό έλεγχο της επιχείρησης. Επιπλέον, αυτά τα 

αποτελέσματα υποστηρίζουν την άποψη ότι η επιλογή του τρόπου ελέγχου της κάθε 

εταιρείας εξαρτάται τόσο από το αντικείμενό της όσο και από την γενικότερη 

φιλοσοφία της.  

Οι Bathala & Rao (1995) εξέτασαν την αμοιβαία σχέση μεταξύ της σύνθεσης 

του Δ.Σ. και διάφορων μεταβλητών που σχετίζονται με την αντιπροσώπευση και το 

οικονομικό μέγεθος της εταιρίας. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι αφού το διοικητικό 

συμβούλιο είναι ένας από τους πολλούς διαθέσιμους μηχανισμούς ελέγχου της 
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σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των ανώτατων στελεχών και των μετόχων, η χρήση 

από την εταιρία του Δ.Σ. με αυτήν την ιδιότητα (που μετριέται από το ποσοστό των 

εξωτερικών μελών στην σύνθεση του Δ.Σ.) θα είναι σε συνάρτηση του βαθμού 

χρησιμοποίησης από την εταιρία άλλων μηχανισμών ελέγχου. Η ανάλυση ενός 

διαστρωματικού (cross-sectional) δείγματος 261 εταιριών έδειξε ότι το ποσοστό των 

εξωτερικών μελών είναι αντιστρόφως ανάλογο της κατοχής μετοχών από τα ανώτατα 

διευθυντικά στελέχη, την καταβολή μερισμάτων και της δανειακής επιβάρυνσης, 

γεγονός που υποστηρίζει την αρχική υπόθεση της μελέτης. Η άποψη των Bathala & 

Rao (1995) ότι η κατοχή μετοχών από τους διευθυντές μειώνει το κόστος 

αντιπροσώπευσης, είναι σύμφωνη με την άποψη των Jensen & Meckling (1976). 

Η μελέτη αυτή τεκμηρίωσε επίσης τις συστηματικές σχέσεις μεταξύ της 

σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου και των θεσμικών επενδυτών (θετική συσχέτιση 

της άποψης ότι οι θεσμικοί επενδυτές ασκούν πίεση για αυξημένο έλεγχο), την αύξηση 

των πωλήσεων και την αστάθεια στα κέρδη (αρνητική συσχέτιση της προσέγγισης ότι 

τα υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών που προτιμούν την ανάληψη επενδυτικών 

κινήσεων αυξημένου κινδύνου, προτιμούν να αξιολογηθούν από τα εσωτερικά μέλη 

του Δ.Σ. και όχι από τα εξωτερικά) και τη διάρκεια παραμονής του Δ/ντα Συμβούλου 

στη θέση του (αρνητική συσχέτιση με την άποψη ότι η διατήρηση του Διευθύνοντα 

Συμβούλου στο αξίωμά του είναι σίγουρη όταν τα εξωτερικά μέλη του Δ.Σ. είναι λίγα). 

Η σύνθεση του Δ.Σ. δεν συσχετίζεται άμεσα με το μέγεθος της επιχείρησης. Τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης υποστηρίζουν τις ερμηνείες της θεωρίας της 

αντιπροσώπευσης όσον αφορά τον ρόλο που διαδραματίζει στην δομής του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθώς και στην δομή της εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτή η 

μελέτη τεκμηριώνει επίσης την τάση του Διευθύνοντα Συμβούλου να χρησιμοποιεί την 

δύναμή του ώστε να ελέγχει το Δ.Σ.. 

Οι Hermalin & Weisbach (1988) εξέτασαν τρεις παράγοντες που υπέθεσαν ότι 

προκαλούν αλλαγές στη σύνθεση του Δ. Σ. και εξέτασαν τις προκύπτουσες αλλαγές στα 

Δ.Σ. 142 επιχειρήσεων εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Οι ερευνητές 

υπέθεσαν ότι καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας εταιρίας πλησιάζει στην ώρα της 
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αποχώρησης του από την εταιρεία, περισσότεροι εσωτερικοί διευθυντές θα προστεθούν 

στην λίστα των υποψηφίων για την θέση του Δ/ντα Συμβούλου. Μία δεύτερη υπόθεση 

που έκαναν ήταν ότι, η κακή απόδοση των εσωτερικών διευθυντών οδήγησε στην 

αντικατάστασή τους από εξωτερικά μέλη. Και η τρίτη υπόθεση στηρίζεται στην 

πιθανότητα ότι οι εξωτερικοί διευθυντές πιθανόν να έχουν την δυνατότητα καλύτερου 

ελέγχου της διαχείρισης της επιχείρησης. Τα αποτελέσματά τους υποστηρίζουν αυτές 

τις υποθέσεις, δείχνοντας ότι τα εξωτερικά και εσωτερικά μέλη του Δ.Σ. παρέχουν πολύ 

διαφορετικές υπηρεσίες στην επιχείρηση και ότι η σύνθεση του Δ.Σ. ανταποκρίνεται 

στην ανάγκη της εταιρίας για τις υπηρεσίες αυτές.  

Οι John & Senbet (1998) προχώρησαν σε μια έρευνα όσον αφορά τους 

διάφορους μηχανισμούς της εταιρικής διακυβέρνησης. Το πρώτο συμπέρασμα στο 

οποίο κατέληξαν είναι ότι αν και η σύνθεση του Δ.Σ. υποτίθεται ότι τουλάχιστον 

τυπικά έχει μια επίδραση στον βαθμό ανεξαρτησίας του, τα εμπειρικά αποτελέσματα 

της έρευνάς τους δεν ήταν ξεκάθαρα όσον αφορά την σχέση αυτή. Δεύτερον, βρήκαν 

ότι ο περιορισμένος αριθμός των μελών του Δ.Σ. βελτιώνει την αποδοτικότητά του. 

Τρίτο, υποστήριξαν ότι η συμμετοχή εξωτερικών μελών στις ελεγκτικές επιτροπές (πχ 

ελέγχου, αμοιβών και αξιολογήσεων), βελτιώνει την αποτελεσματικότητά τους, σε 

αντίθεση με τις άλλες επιτροπές (π.χ. επενδύσεων, στρατηγικής και χρηματοδοτήσεων) 

που ωφελούνται περισσότερο από την συμμετοχή μελών που προέρχονται από την 

επιχείρηση. 

 

Μελέτες της σύνθεσης του Δ.Σ.  

H Kesner (1988) ερεύνησε τη σύνθεση του Δ.Σ. σε δείγμα 250 τυχαία 

επιλεγμένων επιχειρήσεων από τον κατάλογο του Fortune 500. Η έρευνά της όσον 

αφορά την σύνθεση των διαφόρων επιτροπών (ελέγχου, αμοιβών κλπ) περιλάμβανε  

την ανάλυση του τύπου του μέλους του Δ.Σ. (εσωτερικό μέλος σε σχέση με το 

εξωτερικό μέλος), το επάγγελμα του μέλους (επιχειρηματίας – μη επιχειρηματίας), και 

την διάρκεια κατοχής της θέσης (μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με μεγάλο). Επειδή 

αυτές οι επιτροπές διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην προστασία των 
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συμφερόντων των μετόχων, η Kesner υπέθεσε ότι οι συνθέσεις τους θα απεικόνιζαν την 

δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους και προέβλεψε ότι οι 

επιτροπές θα περιλάμβαναν στην σύνθεσή τους περισσότερα εξωτερικά μέλη και ότι η 

θητεία τους θα ήταν αναλογικά μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των άλλων μελών του 

Δ.Σ. Τα αποτελέσματά της έρευνάς της τεκμηρίωσαν αυτή την υπόθεση. Επίσης, 

εξετάζοντας πιθανές επιδράσεις του φύλλου, δεν διέκρινε καμιά ουσιαστική διαφορά 

μεταξύ των διάφορων επιτροπών και του συνόλου του Δ.Σ. Ενώ τα αποτελέσματά της 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η σύνθεση των επιτροπών υποστηρίζει την προσδοκία 

για αποτελεσματικό έργο, δεν προσέφερε ικανά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την 

σχέσης μεταξύ της ύπαρξης παρουσίας αυτών των χαρακτηριστικών και της 

αποτελεσματικής λειτουργίας των επιτροπών αυτών.  

Οι Eichenseher & Shields (1985) εξέτασαν την τάση για την σύσταση 

επιτροπών λογιστικού ελέγχου σε ένα δείγμα εισηγμένων αμερικάνικων επιχειρήσεων. 

Οι ερευνητές παρατήρησαν μια αύξηση στο σχηματισμό επιτροπών λογιστικού ελέγχου 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 1976-1981 που οφειλόταν κατά την άποψή τους στην 

αυξημένη πλέον ευθύνη των μελών του Δ.Σ. απέναντι στο νόμο. Αυτό είχε επίσης σαν 

αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις (κατά την περίοδο της έρευνας) να αναθέσουν τον 

εξωτερικό έλεγχο σε μία από τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες της Αμερικής (the Big 

Eight) ταυτόχρονα με την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Οι 

Eichenseher & Shields (1985), αν και σημειώνουν ότι η ανάλυσή τους είναι ελλιπής 

γιατί δεν εξετάζει άλλους παράγοντες, εντούτοις, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους 

έδειξαν ότι η εποικοδομητική συνεργασία της επιτροπής λογιστικού ελέγχου με 

μεγάλους ελεγκτικούς οίκους προσφέρει ικανοποιητική λύση στο θέμα των αυξημένων 

νομικών ευθυνών του Δ.Σ. Παράλληλα, προτείνουν την λύση αυτή για σωστή και 

αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. 

Ένας περιορισμένος αριθμός μελετών, έχει ερευνήσει άλλα κίνητρα για την 

εθελοντική σύσταση επιτροπής λογιστικού ελέγχου. Οι Pincus, et al. (1989) εξέτασαν 

ένα τυχαίο δείγμα 100 επιχειρήσεων του δείκτη NASDAQ-OTC που δεν ήταν 

υποχρεωμένες να έχουν επιτροπή λογιστικού ελέγχου. Η πολλαπλών μεταβλητών 
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στατιστική τους ανάλυση ανέδειξε έξι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται 

με την απόφαση μιας εταιρίας να συστήσει εθελοντικά επιτροπή λογιστικού ελέγχου. 

Οι πλέον ενδιαφέρουσες συσχετίσεις για το θέμα της παρούσας διατριβής είναι:  

α) ότι η κατοχή μετοχών από τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης είναι 

αντιστρόφως ανάλογη σχέση με την επιθυμία για την εθελοντική σύσταση επιτροπής 

λογιστικού ελέγχου. Το συμπέρασμα αυτό, ενισχύει την άποψη των Jensen & Meckling 

(1976) ότι μειωμένο κόστος αντιπροσώπευσης απαιτεί λιγότερο έλεγχο (the agency 

theory). 

 β) ότι υπάρχει μια σημαντικά θετική σχέση μεταξύ της εθελοντικής σύστασης 

επιτροπής λογιστικού ελέγχου και του μεγέθους της επιχείρησης και γ) ότι, 

παρατηρήθηκε επίσης μια θετική σχέση μεταξύ του ποσοστού των εξωτερικών μελών 

του Δ.Σ. και της συνεργασίας με ένα μεγάλο ελεγκτικό οίκο.  

Ο Collier (1993) διεξήγαγε μια παρόμοια έρευνα σε δείγμα 142 βρετανικών 

εταιριών από τον δείκτη Times 1000. Τα αποτελέσματά του όσον αφορά την επίδραση 

στην σύσταση επιτροπών ελέγχου του μεγέθους της επιχείρησης, της κατοχής μετοχών 

από τα ανώτατα στελέχη, του αριθμού των εξωτερικών μελών του Δ.Σ. και της 

συνεργασίας με μεγάλους ελεγκτικούς οίκους, υποστηρίζουν τα αποτελέσματα των 

Pincus et al. (1989).  

Ο Bradbury (1990) παρουσίασε μία έρευνα της εθελοντικής σύστασης 

επιτροπής λογιστικού ελέγχου βασισμένη σε ένα δείγμα 135 εισηγμένων επιχειρήσεων 

της Νέας Ζηλανδίας. Τα αποτελέσματά του, αντίθετα προς τα συμπεράσματα των 

Pincus et al. (1989) και του Collier (1993), δεν υποστηρίζουν το κόστος 

αντιπροσώπευσης τόσο των υποχρεώσεων όσο και του κεφαλαίου, αφού με βάση την 

στατιστική τους ανάλυση δεν υπήρξε συσχέτιση της δανειακής επιβάρυνσης και της 

κατοχής μετοχών από τα μέλη του Δ.Σ. Μόνο δύο μεταβλητές της συγκεκριμένης 

μελέτης είχαν άμεση σχέση με την εθελοντική σύσταση επιτροπής λογιστικού ελέγχου. 

Η θετική σχέση μεταξύ του μεγέθους του Δ.Σ. και του εθελοντικού σχηματισμού 

επιτροπής λογιστικού ελέγχου είναι δύσκολο να ερμηνευθεί, δεδομένου ότι ο 

σχηματισμός επιτροπών λογιστικού ελέγχου μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μελών 
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του Δ.Σ. Η θετική σχέση μεταξύ κατοχής πακέτου μετοχών και του εθελοντικού 

σχηματισμού επιτροπών λογιστικού ελέγχου υποστηρίζει την υπόθεση οι 

μεγαλοεπενδυτές έχουν την απαίτηση για πρόσθετο έλεγχο.  

Μελέτες της αλληλεπίδρασης Επιτροπής λογιστικού ελέγχου με άλλους μηχανισμούς 

διακυβέρνησης  

Εκτός από την έρευνα των Eichenseher & Shields (1985) όσον αφορά την 

σύσταση των επιτροπών λογιστικού ελέγχου και την προτίμηση των εταιρειών προς 

τους μεγάλους ελεγκτικούς οίκους (που αναλύθηκε προηγουμένως βλ. σελ. 59) και 

άλλες μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της επιτροπής λογιστικού ελέγχου και 

του εξωτερικού ελεγκτή.  

Οι Haka & Chalos (1990) εξέτασαν τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της 

διοίκησης, των εξωτερικών ελεγκτών και της επιτροπής λογιστικού ελέγχου. Οι έρευνες 

για τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς ελεγκτές, τα ανώτατα στελέχη και τους 

επικεφαλής των επιτροπών λογιστικού ελέγχου σε 200 επιχειρήσεις του δείκτη Fortune 

500, ανέλυσαν τις αντιλήψεις των ερωτώμενων σχετικά με τις δημοσιευόμενες 

οικονομικές καταστάσεις και τις διακριτικές επιλογές των λογιστικών εγγραφών. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των επικεφαλής των επιτροπών λογιστικού 

ελέγχου διαφέρουν σημαντικά από τις αντιλήψεις της διοίκησης, των εσωτερικών αλλά 

και των εξωτερικών ελεγκτών όσον αφορά τα στοιχεία που θα περιλαμβάνουν οι 

δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.  

Ειδικότερα, οι διαφορετικές απόψεις εντοπίστηκαν κυρίως σε θέματα όπως: 

καταβολής χρημάτων σε κυβερνήσεις άλλων χωρών, δημιουργία αποθεματικών για 

κάλυψη βεβαιωμένων ζημιών καθώς και στην δημοσιοποίηση μη συνηθισμένων ή 

περίπλοκων συναλλαγών. Επίσης, η διοίκηση και ο πρόεδρος της επιτροπής λογιστικού 

ελέγχου είχαν παρόμοιες αντιλήψεις όσον αφορά την επιλογή του τρόπου καταχώρισης 

των λογιστικών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα τόσο η επιτροπή λογιστικού ελέγχου 

όσο και η ανώτατη διοίκηση συμφωνούν ότι η διαδικασία των λογιστικών εγγραφών θα 

πρέπει να επηρεάζεται τόσο από το εκάστοτε ισχύον φορολογικό πλαίσιο όσο και από 
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την σκέψη της παρουσίασης συντηρητικών κερδών. Επίσης, συμφωνούν ότι η μέθοδος 

καταχώρισης των λογιστικών πράξεων δεν θα πρέπει να επηρεάζεται ούτε από την 

διακύμανση των κερδών ούτε από τις επιπλέον του μισθού αμοιβές (bonus) των 

διευθυντών.  

Αντίθετα, οι αντιλήψεις των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών διέφεραν 

σημαντικά από τις παραπάνω αναφερθείσες απόψεις της διοίκησης και της επιτροπής 

οικονομικού ελέγχου, προφανώς γιατί θα είχαν επίδραση τόσο στην αμοιβή τους όσο 

και στην συνέχιση της συνεργασίας τους με τις επιχειρήσεις (όσον αφορά τους 

εξωτερικούς ελεγκτές). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν την ύπαρξη αντικρουόμενων 

συμφερόντων μεταξύ της επιτροπής λογιστικού ελέγχου και των άλλων τριών ομάδων 

σε θέματα που επηρεάζουν την παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της 

επιχείρησης. Από την στιγμή που η επιτροπή λογιστικού ελέγχου υποτίθεται ότι είναι 

υπεύθυνη για την παρακολούθηση της σωστής σύνταξης και παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων, η προφανής έλλειψη ευθυγράμμισης των απόψεων της 

επιτροπής λογιστικού ελέγχου με τα άλλα μέρη που συμμετέχουν στην σύνταξη και 

υποβολή των οικονομικών στοιχείων, μπορεί να είναι η ένδειξη της δυνατότητας της 

επιτροπής λογιστικού ελέγχου να λειτουργήσει ως ανεξάρτητο και αποτελεσματικό 

όργανο ελέγχου.  

Ο Kalbers (1992) ερεύνησε την συνεργασία μεταξύ των εξωτερικών ελεγκτών 

και των επιτροπών λογιστικού ελέγχου σε 34 τυχαία επιλεγμένες επιχειρήσεις. 

Εξετάσθηκαν οι απόψεις των ερωτηθέντων για το επίπεδο των γνώσεων αλλά και τις 

ευθύνες των μελών της επιτροπής λογιστικού ελέγχου καθώς και ο βαθμός 

αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιτροπής λογιστικού ελέγχου και του εξωτερικού 

ελεγκτή. Οι συγκρίσεις των αντιλήψεων αποκάλυψαν σημαντικές διαφορές και μια 

έλλειψη κατανόησης των αντίστοιχων ρόλων τους. Ο Kalbers πρότεινε στα 

συμπεράσματα του την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

μερών ώστε η συμμετοχή τους στην ελεγκτική διαδικασία να γίνει πιο αποτελεσματική. 

Οι Menon & Williams (1994) εξέτασαν το βαθμό εμπιστοσύνης που δείχνει το 

Διοικητικό Συμβούλιο προς τον έλεγχο που πραγματοποιείται από την επιτροπή 
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λογιστικού ελέγχου. Σε ένα δείγμα 200 τυχαία επιλεγμένων εταιριών του NASDAQ-

OTC εξετάστηκε η συχνότητα συνεδριάσεων και η σύνθεση των επιτροπών λογιστικού 

ελέγχου (απουσία των εσωτερικών διευθυντών) που αντιπροσωπεύει το επίπεδο 

εμπιστοσύνης της εταιρίας προς την επιτροπή λογιστικού ελέγχου. Οι ερευνητές 

παρατήρησαν μια θετική σχέση μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και της συχνότητας 

συνεδριάσεων, προτείνοντας ότι οι επιτροπές λογιστικού ελέγχου των μεγαλύτερων 

εταιριών τείνουν να είναι πιο ενεργές από εκείνες των μικρότερων εταιριών. 

Παράλληλα, προσδιόρισαν ότι η συχνότητα συνεδριάσεων είναι ένα πολύ 

αμφισβητούμενο μέτρο εκτίμησης του έργου των επιτροπών, δεδομένου ότι δεν 

λαμβάνει υπόψη του το έργο που γίνεται εκτός συνεδριάσεων ή την ποιότητα της 

εργασίας που γίνεται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Οι ερευνητές έδειξαν ότι η 

συχνότητα συνεδριάσεων βοηθά στην διάκριση μεταξύ των εταιριών των οποίων οι 

επιτροπές λογιστικού ελέγχου είναι κυρίως "διακοσμητικές", πραγματοποιώντας μια ή 

λιγότερες συνεδριάσεις ετησίως, και των εταιρειών των οποίων οι επιτροπές λογιστικού 

ελέγχου παρουσιάζουν μια σοβαρότερη προσπάθεια να ελέγξουν τα ανώτατα 

διοικητικά στελέχη και τα εξωτερικά μέλη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους 

υποστηρίζουν ότι, ο ρόλος των εξωτερικών μελών συσχετίζεται πολύ λιγότερο με τη 

χρηματοοικονομική απόδοση από ότι με τον έλεγχο της επιχείρησης. Δεν βρήκαν καμία 

σημαντική σχέση μεταξύ της εμπιστοσύνης στην επιτροπή λογιστικού ελέγχου και των 

τυπικών μεταβλητών της ιδιοκτησιακής δομής (κατοχή πακέτου μετοχών από την 

διοίκηση και δανειακή επιβάρυνση).  

Εντούτοις, τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη στις επιτροπές 

λογιστικού ελέγχου σχετίζεται έντονα με τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων. 

Διαπίστωσαν ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό εξωτερικών μελών στη σύνθεση 

του Δ.Σ. τόσο υψηλότερη είναι η εμπιστοσύνη στην επιτροπή λογιστικού ελέγχου. 

Αυτά τα αποτελέσματα ίσως δείχνουν ότι τα εξωτερικά μέλη επιβεβαιώνονται ως 

αντιπρόσωποι των μετόχων και εκτελούν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα με την 

πρέπουσα σοβαρότητα και ευθύνη. Τα συμπεράσματα αυτά συμφωνούν με την 

ερευνητική εργασία των Eichenseher & Shield (1985) όσον αφορά την ευθύνη των 
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μελών του Δ.Σ.. 

 Τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά 

στον πίνακα 2.4 που ακολουθεί 

Πίνακας 2.4 Αποτελέσματα εμπειρικών μελετών όσον αφορά τις γενικές πτυχές της 
δομής της εταιρικής διακυβέρνησης 

Αποτελέσματα εμπειρικών μελετών Ερευνητής 
Η επιλογή του τρόπου ελέγχου της κάθε εταιρίας εξαρτάται τόσο από το 
αντικείμενό της όσο και από την φιλοσοφία της. 

Anderson et 
al.(1993) 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος χρησιμοποιεί την δύναμή του ώστε να ελέγχει 
το Δ.Σ. 

Bathala & Rao 
(1995) 

Τα εξωτερικά και εσωτερικά μέλη του Δ.Σ. παρέχουν πολύ διαφορετικές 
υπηρεσίες στην επιχείρηση.  

Hermalin & 
Weisbach (1988) 

Δεν αποδείχθηκε η ανεξαρτησία των μελών του Δ.Σ. Η αποδοτικότητα 
του Δ.Σ. βελτιώνεται όσο μικραίνει ο αριθμός των μελών. Η συμμετοχή 
εξωτερικών μελών στις ελεγκτικές επιτροπές, βελτιώνει το επίπεδο 
ελέγχου ενώ αντίθετα οι επιτροπές στρατηγικής και χρηματοδοτήσεων 
ωφελούνται από την συμμετοχή εσωτερικών στελεχών. 

John & Senbet 
(1998) 

Η συνεργασία της επιτροπής λογιστικού ελέγχου με μεγάλους 
ελεγκτικούς οίκους, δίνει ικανοποιητική λύση για σωστή και 
αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. 

Eichenseher & 
Shields (1985) 

Η εθελοντική σύσταση επιτροπής λογιστικού ελέγχου είναι αντιστρόφως 
ανάλογη σχέση με την κατοχή μετοχών από τα στελέχη ενώ αντίθετα 
παρουσιάζει θετική σχέση όσον αφορά το μέγεθος της επιχείρησης και 
της συνεργασίας με μεγάλους ελεγκτικούς οίκους.  

Pinclus (1989), 
Collier (1993) 

Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ της επιτροπής λογιστικού 
ελέγχου από την μία πλευρά και της διοίκησης, των εσωτερικών και 
εξωτερικών ελεγκτών από την άλλη. 

Haka & Chalos 
(1990) 
Kalbers (1992) 

Καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζουν επιχειρήσεις με μικρό ποσοστό 
ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ. 

Menon & 
Williams (1994) 

Πηγή: Ο συγγραφέας 

2.5.2 Μελέτες της εταιρικής διακυβέρνησης και της χρηματοοικονομικής απόδοσης  

Σημαντικές μελέτες της εταιρικής διακυβέρνησης έχουν αξιολογήσει την 

αποτελεσματικότητα της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης από την άποψη της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης της επιχείρησης. Ο Vance (1978) εξέτασε τη σχέση 

μεταξύ 15 ιδιοτήτων των διοικητικών συμβουλίων και της χρηματοοικονομικής 

απόδοσης. Στο δείγμα της έρευνάς του από 40 επιχειρήσεις του δείκτη Fortune 500 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 1957-1975, παρατήρησε ότι οι τεχνικές γνώσεις και η 
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διοικητική εμπειρία ήταν οι κυρίαρχοι συντελεστές των Διοικητικών Συμβουλίων που 

παρουσίασαν την καλύτερη απόδοση. Η έλλειψη μεγάλου ενδιαφέροντος για τους 

παράγοντες που αφορούν την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και τα εξωτερικά 

μέλη του Δ.Σ. υποδηλώνει ότι ο ρόλος των εξωτερικών μελών σχετίζεται πολύ λιγότερο 

με τη χρηματοοικονομική απόδοση από ότι με τον έλεγχο. 

Οι Baysinger & Butler (1985) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της σύνθεσης των 

διοικητικών συμβουλίων και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (ROE) σε ένα 

δείγμα 266 μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου 1970-

1980. Οι ερευνητές ταξινόμησαν τα μέλη του Δ.Σ. σε τρεις κατηγορίες: 1) τα 

εκτελεστικά μέλη που είναι πρώην ή νυν υπάλληλοι της εταιρείας και οι οποίοι 

ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη διοίκηση και χρησιμεύουν ως σύμβουλοι στη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων της εταιρίας, 2) τα ελεγκτικά μέλη που είναι ανεξάρτητα και 

των οποίων ο κύριος ρόλος είναι ο έλεγχος της διοίκησης και 3) τα λειτουργικά μέλη 

που τοποθετούνται στο Δ.Σ. για λειτουργικούς λόγους πέρα από την συμβουλευτική και 

ελεγκτική υποστήριξη που μπορούν να προσφέρουν και συνήθως είναι δικηγόροι, 

εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι κ.αλ. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι 

επιχειρήσεις με τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στο δείγμα τους είχαν 

μικρότερο ποσοστό ανεξάρτητων μελών στη σύνθεση του Δ.Σ.. Το συμπέρασμα αυτό 

είναι σύμφωνο με την άποψη ότι ο ρόλος των εξωτερικών μελών είναι πρώτιστα 

ελεγκτικός και δευτερευόντως εκτελεστικός. 

O Weisbach (1988) εξέτασε την αντίδραση των εσωτερικών και εξωτερικών 

μελών του Δ.Σ. όσον αφορά την κακή χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης. 

Σε ένα δείγμα 367 εισηγμένων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης που 

πραγματοποίησαν αντικατάσταση του Διευθύνοντα Συμβούλου (CEO) κατά τη 

διάρκεια της περιόδου 1974-1983, σημείωσε ότι τα εξωτερικά μέλη ήταν πιο δεκτικά, 

σε σχέση με τα εσωτερικά μέλη, στο να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του Δ/ντα 

Συμβούλου λόγω κακών οικονομικών αποτελεσμάτων. Αυτά τα αποτελέσματα 

παρέχουν επιπλέον στοιχεία που ενισχύουν τον ρόλο των εξωτερικών μελών του Δ.Σ., 

ως όργανα ελέγχου των ενεργειών των ανώτατων διοικητικών στελεχών.  
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Οι Rosenstein & Wyatt (1990) εξέτασαν την επίδραση που είχε στον «πλούτο» 

των μετόχων η προσθήκη ενός εξωτερικού μέλους στη σύνθεση του Δ.Σ. Η μελέτη τους 

κατά τη διάρκεια των ετών 1981-1985 έδειξε ότι η προσθήκη ενός εξωτερικού μέλους 

είναι προς το συμφέρον των μετόχων δεδομένου ότι ακολουθήθηκε από μια αύξηση 

των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Ο Vafeas (1999) εξέτασε τη σχέση 

μεταξύ της συχνότητας συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της κερδοφορίας της επιχείρησης. 

Στην έρευνα του μεταξύ 307 εταιριών κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990-1994, 

εντόπισε μια αντίστροφη σχέση μεταξύ της συχνότητας συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της 

αξίας της εταιρίας. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η δραστηριότητα του Δ.Σ. 

αυξάνεται μετά από μια πτώση στην τιμή της μετοχής και προτείνει ότι η συχνότητα 

συνεδριάσεων παρέχει πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα του Δ.Σ.  

Άλλες μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της δομής της ιδιοκτησίας και 

της χρηματοοικονομικής απόδοσης. Οι Morck et al. (1988) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ 

της κατοχής μετοχών από τους εσωτερικούς διευθυντές και της αξίας της επιχείρησης. 

Μια έρευνα 371 επιχειρήσεων του Fortune 500 που έγινε το 1980 έδειξε ότι η σχέση 

μεταξύ της κατοχής μετοχών από μέλη του Δ.Σ. και της αξίας της επιχείρησης (Tobin’s 

Q) δεν ήταν σταθερή στα διάφορα ποσοστά κατοχής μετοχών. Οι ερευνητές διέκριναν 

μια θετική σχέση σε χαμηλά ποσοστά (λιγότερο από 5%), αλλά μια αρνητική σχέση 

όταν το ποσοστό υπερβαίνει το 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών. Ίδια 

αποτελέσματα βρέθηκαν όταν έγινε διαχωρισμός μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών 

μελών του Δ.Σ. Αξιολόγησαν ότι αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την υπόθεση 

της σύγκλισης ενδιαφέροντος στα χαμηλά ποσοστά κατοχής μετοχών καθώς και της 

υπόθεσης ότι σε υψηλά επίπεδα ιδιοκτησίας μετοχών παρατηρείται μία περιφρούρηση 

των δικαιωμάτων των μελών. 

Οι McConnell & Servaes (1990) διεξήγαγαν μια έρευνα όσον αφορά την σχέση 

μεταξύ της αξίας της επιχείρησης και της μετοχικής σύνθεσης, παρόμοια με τη μελέτη 

των Morck et al. (1988) και ουσιαστικά επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ 

της αξίας της επιχείρησης και των μετοχών που κατέχουν τα μέλη του Δ.Σ. εξαρτάται 

από το ύψος του ποσοστού των μετοχών που κατέχουν. Οι ερευνητές εξέτασαν ακόμη 
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και την επίδραση των θεσμικών επενδυτών στην αξία της επιχείρησης. Βρήκαν μια 

σημαντικά θετική σχέση μεταξύ της αξίας της εταιρείας (Tobin’s Q) και του ποσοστού 

των μετοχών που κατέχουν οι θεσμικοί επενδυτές. 

Οι Short & Keasey (1997) επίσης μελέτησαν το ρόλο του θεσμικού μετόχου 

στην δομή της εταιρικής διακυβέρνησης. Σε ένα δείγμα 225 βρετανικών εταιριών 

εισηγμένων στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι θεσμικοί 

επενδυτές-μέτοχοι είχαν μικρή επίδραση στην απόδοση της εταιρείας, αλλά η παρουσία 

των θεσμικών μετόχων φάνηκε να διατηρεί τον επιμερισμό των διοικητικών 

καθηκόντων με την ενίσχυση της θετικής σχέσης μεταξύ της χρηματοοικονομικής 

απόδοσης και της κατοχής μετοχών από τα μέλη του Δ.Σ.  

Άλλες μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ των συμβάσεων αμοιβών και 

της χρηματοοικονομικής απόδοσης. Οι Jensen & Murphy (1990) παρουσίασαν μια 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της αμοιβής και της απόδοσης της εταιρείας. 

Εντούτοις, οι ερευνητές σημείωσαν ότι η πρακτική σημασία της σχέσης ήταν πολύ 

μικρή, οδηγώντας τους στο συμπέρασμα ότι άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν 

την σχέση αμοιβής-απόδοσης. Πρότειναν ότι νομοθετικές ρυθμίσεις εκ μέρους της 

πολιτείας μπορεί να έχουν επιπτώσεις στον καθορισμό ανωτάτων αμοιβών.  

Τέλος, οι Ezzamel & Watson (1997) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της εταιρικής 

χρηματοοικονομικής απόδοσης και της διοικητικής αμοιβής (αποκλείοντας τα διάφορα 

bonus και stock options) σε 199 βρετανικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 

1992-1993. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι οι μεγάλες διακυμάνσεις στις αμοιβές των 

ανώτατων στελεχών οφείλονται κυρίως στο μέγεθος της εταιρείας αν και η 

χρηματοοικονομική απόδοση συνδέεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με την αμοιβή. 

Τόνισαν επίσης, ότι τα χαρακτηριστικά της επιτροπής αμοιβών δεν έχουν καμία 

συστηματική επίδραση στην διακύμανση των αμοιβών (σύμφωνα με τα ευρήματα του 

υπό εξέταση δείγματος).  

Στον πίνακα 2.5 που ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά 

συμπεράσματα των ερευνών που αναλύθηκαν προηγουμένως σε σχέση με την απόδοση 

της επιχείρησης και την εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. 
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Πίνακας 2.5 Αποτελέσματα ερευνών όσον αφορά την σχέση μεταξύ της απόδοσης της 
επιχείρησης και της εταιρικής διακυβέρνησης 

Αποτελέσματα ερευνών Ερευνητές 
Οι τεχνικές γνώσεις και η διοικητική εμπειρία των μελών του Δ.Σ. 
έχουν θετική σχέση με την χρηματοοικονομική απόδοσης 

Vance (1978) 

Όταν το ποσοστό των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. είναι μικρό τότε 
βελτιώνεται η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

Baysinger & Butler  
(1985) 

Τα εξωτερικά μέλη του Δ.Σ. είναι δεκτικά στην απομάκρυνση του 
Δ/ντα Συμβούλου σε περίπτωση δυσμενών οικονομικών 
αποτελεσμάτων 

Weisbach (1988) 

Η προσθήκη ενός εξωτερικού μέλους στη σύνθεση του Δ.Σ. επιδρά 
θετικά στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης 

Rosenstein & Wyatt 
(1990) 

Η σχέση μεταξύ της συχνότητας συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της 
κερδοφορίας της επιχείρησης είναι αντίστροφη 

Vafeas (1999) 

Η σχέση μεταξύ της κατοχής μετοχών από τους εσωτερικούς 
διευθυντές και της αξίας της επιχείρησης είναι θετική για χαμηλά 
ποσοστά (<5%) και αρνητική για ποσοστό >5%. 

Morck, et al. (1988) 

Η συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών στην μετοχική σύνθεση, 
επιδρά θετικά στην αξία της επιχείρησης 

McConnell & 
Servaes (1990) 

Οι θεσμικοί μέτοχοι έχουν μικρή επίδραση στην απόδοση της 
επιχείρησης 

Short & Keasey  
(1997) 

Η σχέση μεταξύ της αμοιβής των ανώτατων στελεχών και της 
απόδοσης της εταιρείας είναι πολύ μικρή. 

Jensen & Murphy  
(1990) 

Η χρηματοοικονομική απόδοση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την 
αμοιβή των στελεχών (χωρίς τα bonus και τα stock options) 

Ezzamel & Watson 
(1997) 

Πηγή: Ο συγγραφέας 

 

2.5.3 Μελέτες της εταιρικής διακυβέρνησης και των επιδράσεων άλλων γεγονότων  

Ενώ η βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες 

ενότητες αξιολογεί την εταιρική διακυβέρνηση από την άποψη της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης, διάφορες μελέτες έχουν αξιολογήσει την εταιρική 

διακυβέρνηση κάνοντας αναφορά σε άλλα θέματα που αφορούν την ευρύτερη έννοια 

της εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις μελέτες που έχουν 

αξιολογήσει την απόδοση της εταιρικής διακυβέρνησης στους τομείς της κοινωνικής 

ευθύνης, των εταιρικών καταστάσεων κρίσης, και της διοικητικής ακεραιότητας.  
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Κοινωνική ευθύνη 

Διάφορες μελέτες έχουν εξετάσει τα χαρακτηριστικά των μελών του Δ.Σ. που 

έχουν επιπτώσεις στη δυνατότητα τους να διοικήσουν και να εξασφαλίσουν μια 

κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Οι O'Neill et al. (1989) χρησιμοποίησαν μία δομή 

τεσσάρων χαρακτηριστικών (ενδιαφέρον για τα κέρδη, την ηθική, την νομιμότητα και 

την διακριτικότητα) για να μετρήσουν τον βαθμό ανταπόκρισης του εταιρικού 

κοινωνικού προσανατολισμού (Corporate Social Responsiveness Orientation - CSRO) 

αναλύοντας τις απαντήσεις 157 μελών Δ.Σ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα εξωτερικά 

μέλη είχαν γενικά ένα υψηλότερο κοινωνικό ενδιαφέρον από τα εσωτερικά μέλη. 

Επιπλέον, παράγοντες που επηρέασαν θετικά το ενδιαφέρον αυτό ήταν η ηλικία, το 

επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ αρνητική επίδραση είχε η κατοχή μετοχών εκ μέρους των 

μελών του Δ.Σ.. Καμία σημαντική σχέση δεν παρατηρήθηκε μεταξύ της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης και του χρόνου παραμονής στο Δ.Σ., της κοινωνικοοικονομικής 

θέσης ή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.  

Οι Ibrahim & Angelidis (1991, 1995) πραγματοποίησαν δύο σχετικές μελέτες 

για την εταιρική κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνοντας στην έρευνά τους τέσσερεις 

τομείς ευθύνης των μελών του Δ.Σ.: α) τον οικονομικό τομέα ( μεγιστοποίηση του 

κέρδους), β) τον νομικό τομέα (την λειτουργία της επιχείρησης μέσα στα όρια του 

νόμου), γ) τον ηθικό τομέα (ενεργώντας με δικαιοσύνη, ισότητα, και αμεροληψία) και 

δ) τον διακριτικό τομέα με την έννοια των εθελοντικών φιλανθρωπικών 

δραστηριοτήτων. Η πρώτη μελέτη τους το 1991 σχετικά με την επίδραση του φύλλου 

στον βαθμό της κοινωνικής ευαισθησίας των εταιρειών, έδειξε ότι ενώ στα νομικά και 

ηθικές ζητήματα δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, στα 

οικονομικά θέματα οι άνδρες ήταν πιο έντονα προσανατολισμένοι ενώ οι γυναίκες 

έδειξαν περισσότερη ευαισθησία σε φιλανθρωπικές ενέργειες. Η δεύτερη μελέτη τους 

το 1995 εξέτασε τις διαφορές όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε επίπεδο 

εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Δ.Σ. Τα αποτελέσματα της νέας τους μελέτης 

δεν διέφεραν από την προηγούμενη (με παράγοντα το γένος) στους τομείς των νομικών 

και ηθικών ζητημάτων. Εντούτοις, τα εξωτερικά μέλη στη μελέτη του 1995 ήταν 
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λιγότερο προσανατολισμένα στο οικονομικό αποτέλεσμα και περισσότερο σε 

φιλανθρωπικά θέματα από τα εσωτερικά μέλη του Δ.Σ.  

Ο Molz (1995) μελέτησε τις επιπτώσεις του πλουραλισμού της σύνθεσης του 

Δ.Σ. στην κοινωνική πτυχή ευθύνης της εταιρικής διακυβέρνησης. Ένα πλουραλιστικό 

Δ.Σ., σύμφωνα με τον ορισμό του, είναι ένα ενεργό Δ.Σ. που είναι υπεύθυνο πρώτα 

απέναντι στην κοινωνία, έπειτα απέναντι στους μετόχους και τελευταία απέναντι στα 

ανώτατα στελέχη. Αντίθετα, ένα διοικητικά προσανατολισμένο Δ.Σ., είναι υπό την 

ομηρία των υψηλόβαθμων στελεχών και η επιρροή του όσον αφορά την πορεία της 

επιχείρησης είναι περιορισμένη και ενεργεί ουσιαστικά μόνο σε περιπτώσεις που 

αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να το κάνει. Σύμφωνα με τον Molz υπάρχουν δύο 

τέτοιες περιπτώσεις που το Δ.Σ. εξαναγκάζεται σε δράση: α)την περίπτωση της 

επιθετικής εξαγοράς και β) την περίπτωση της αντικατάστασης του Δ/ντα Συμβούλου. 

Στην έρευνά του μεταξύ τυχαίου δείγματος 50 επιχειρήσεων του δείκτη Fortune 500 

δεν βρήκε κάποια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ της κατηγοριοποίησης του Δ Σ. 

(πλουραλιστικό-διοικητικό) και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η ύπαρξη πλουραλιστικού Δ.Σ. δεν βελτιώνει την κοινωνική παρουσία 

της επιχείρησης. 

 

Εταιρικές καταστάσεις κρίσης 

Σημαντικός αριθμός μελετών έχει αξιολογήσει την δομή της εταιρικής 

διακυβέρνησης όσον αφορά το ρόλο της σε καταστάσεις κρίσης, όπως η πτώχευση και 

οι εχθρικές εξαγορές. Οι Gales & Kesner (1994) εξέτασαν το μέγεθος και τη σύνθεση 

του Δ.Σ. κατά το διάστημα πριν την πτώχευση, κατά την διάρκεια των διαδικασιών της 

πτώχευσης και μετά την πτώχευση, σε ένα δείγμα πτωχευσάντων και μη πτωχευσάντων 

εταιριών του αντίστοιχου κλάδου. Υπέθεσαν ότι η δομή των Δ.Σ. των επιχειρήσεων που 

πτώχευσαν θα διέφεραν πριν και μετά την πτώχευση, και θα διέφερε και από τη δομή 

των Δ.Σ. των επιχειρήσεων που δεν πτώχευσαν. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι οι 

εταιρίες που πτώχευσαν είχαν τα μικρότερα σε μέγεθος Δ.Σ. από τα αντίστοιχα Δ.Σ. 

των εταιρειών που δεν πτώχευσαν κατά την διάρκεια της πτώχευσης, αν και δεν υπήρξε 
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καμία σημαντική διαφορά στη σύνθεση του Δ.Σ. αναφορικά με τα εξωτερικά μέλη. 

Οι Daily & Dalton (1994) μελέτησαν τα αποτελέσματα των εναλλακτικών 

δομών εταιρικής διακυβέρνησης σε σχέση με την πιθανότητα μιας επιχείρησης για 

πτώχευση. Μεταξύ άλλων η έρευνα έδειξε ότι εταιρείες που την θέση του Προέδρου 

του Δ.Σ. και του Δ/ντα Συμβούλου την είχε το ίδιο άτομο και παράλληλα είχαν μικρό 

αριθμό εξωτερικών μελών στο Δ.Σ. είχαν περισσότερες πιθανότητες να αποτύχουν και 

να οδηγηθούν στην πτώχευση. 

Ο Shivdasani (1993) εξέτασε την επίδραση της σύνθεσης τόσο του Δ.Σ. όσο και 

του μετοχολογίου σε σχέση με τις προσπάθειες εχθρικών εξαγορών. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα της έρευνας του Jensen (1986), δηλαδή ότι 

η εξαγορά από εξωτερικούς επενδυτές χρησιμεύει στην προστασία των μετόχων όταν ο 

εσωτερικός έλεγχος και το Δ.Σ. αποτυγχάνουν στο έργο τους Παράλληλα έδειξαν ότι η 

συμμετοχή εξωτερικών μελών στη σύνθεση του Δ.Σ. δεν έχει καμία επίδραση στην 

πιθανότητα μιας προσπάθειας εχθρικής εξαγοράς. 

Τέλος, οι Coles & Hesterly (2000) εξέτασαν την αξιολόγηση ενός Δ.Σ. όταν την 

θέση του προέδρου και του Δ/ντα Συμβούλου την κατέχει το ίδιο πρόσωπο (δυαρχία). 

Παρατήρησαν ότι ενώ υπάρχει η ανησυχία για τη δυνατότητα του Δ.Σ. να ελέγξει 

αποτελεσματικά τις δραστηριότητες αυτού του ισχυρού προσώπου, η βιβλιογραφία σε 

αυτό το θέμα έχει αποτύχει να καταλήξει σε οποιοδήποτε αξιόπιστο συμπέρασμα και 

υποστήριξαν ότι η αγορά αντιμετωπίζει το θέμα της δυαρχίας ως ένα παράγοντα που 

επιδεινώνει το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης.  

Τα σημαντικά ευρήματα των παραπάνω αναλυθέντων μελετών που 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 2.6 που ακολουθεί, υποστηρίζουν την 

επίδραση της εφαρμογής διαχειριστικών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης σε όλους 

τους στρατηγικούς τομείς δραστηριοτήτων μιας σύγχρονης επιχείρησης πέραν από τις 

ελεγκτικές και οικονομικές λειτουργίες της. 
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Πίνακας 2.6 Αποτελέσματα ερευνών της σχέσης μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης 
και άλλων παραγόντων 

           
Αποτελέσματα ερευνών Ερευνητής 
Τα εξωτερικά μέλη του Δ.Σ. έχουν υψηλότερο κοινωνικό ενδιαφέρον από 
τα εσωτερικά μέλη, ενώ αρνητική επίδραση είχε η κατοχή μετοχών εκ 
μέρους των μελών του Δ.Σ. 

O΄ Neil et al. 
(1989) 

Οι άνδρες, μέλη του Δ.Σ., είναι περισσότερο προσανατολισμένοι σε 
οικονομικά θέματα ενώ αντίστοιχα οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες σε 
φιλανθρωπικές ενέργειες. 

Ibraham & 
Angelidis 
(1991, 1995) 

Η ύπαρξη πλουραλιστικού Δ.Σ. δεν βελτιώνει την κοινωνική παρουσία της 
επιχείρησης 

Molz (1995) 

Σε περιόδους κρίσεις (πχ πτωχεύσεις) πτωχεύουν εταιρείες με μικρό σε 
μέγεθος Δ.Σ. ενώ δεν έχει καμία επίδραση στην πτωχευτική εξέλιξη της 
επιχείρησης το ποσοστό των εξωτερικών μελών του Δ.Σ. 

Gales & 
Kesner (1994) 

Σε περίπτωση αποτυχίας του Δ.Σ. στο έργο του, τότε η εξαγορά της 
επιχείρησης από εξωτερικούς επενδυτές (εχθρική εξαγορά), θεωρείται ότι 
λειτουργεί προς όφελος των μετόχων  

Jensen (1986), 
Shivdasani 
(1993) 

Στην περίπτωση της δυαρχίας (Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος το ίδιο 
πρόσωπο), υπάρχει αμφισβήτηση στην δυνατότητα αποτελεσματικού 
ελέγχου από μέρους του Δ.Σ.  

Coles & 
Hesterly (2000) 

Πηγή: Ο συγγραφέας 

 

2.5.4 Διοικητική ακεραιότητα: Ποιότητα των οικονομικών εκθέσεων και η επιτροπή των 

παράνομων πράξεων  

Πολυάριθμες μελέτες έχουν αξιολογήσει την εταιρική διακυβέρνηση 

εξετάζοντας τον ρόλο της στην εξασφάλιση της ακεραιότητας της διοίκησης στους 

τομείς της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων και της επιτροπής των παράνομων 

πράξεων. Αυτές οι μελέτες εστιάζουν γενικά στο διοικητικό συμβούλιο και ειδικότερα 

στην επιτροπή λογιστικού ελέγχου, δεδομένου ότι η επιτροπή λογιστικού ελέγχου έχει 

την ευθύνη των παραλείψεων στις οικονομικές καταστάσεις. 

Οι Kesner et al. (1986) επιβεβαίωσαν ότι το Δ.Σ. εξυπηρετεί κυρίως στο θέμα 

του ελέγχου και έχει μόνο έμμεση επίδραση στις διαδικασίες. Επομένως, κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι η χρηματοοικονομική απόδοση δεν είναι κατάλληλο μέτρο 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. Oι ερευνητές προσδιόρισαν ως 
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καλύτερο μέτρο της απόδοσης του Δ.Σ. το βαθμό εμπλοκής της επιχείρησης σε 

παράνομες πράξεις. Θεώρησαν λοιπόν, το ποσοστό των εξωτερικών μελών στο Δ.Σ. ως 

σημαντική πτυχή της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης που θα συγκρατήσει την 

όποια προσπάθεια των διευθυντών για παράνομες πράξεις. Η ανάλυση της σύνθεσης 

του Δ.Σ. πινάκων ενός δείγματος 384 επιχειρήσεων του Fortune 500, δεν υποστήριξε τη 

γενική υπόθεση της μελέτης. Αν και καμία σημαντική σχέση δεν υπήρξε μεταξύ της 

σύνθεσης του Δ.Σ. και του αριθμού παράνομων πράξεων που διαπράχτηκαν από τις 

επιχειρήσεις του δείγματος, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι άλλοι παράγοντες της δομής 

του Δ.Σ., πέρα από τη σύνθεση του, πιθανόν να έχουν επιπτώσεις στην διεξαγωγή 

παράνομων πράξεων. Οι συστάσεις τους για μελλοντικές έρευνες περιέλαβαν τη μελέτη 

των προσωπικών χαρακτηριστικών των μελών, την κατοχή σημαντικού μεριδίου 

μετοχών της επιχείρησης καθώς και την διερεύνηση του ρόλου των διάφορων 

επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. 

Οι DeFond & Jiambalvo (1991) εξέτασαν την σχέση μεταξύ των διάφορων 

ιδιοτήτων της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης και της ύπαρξης λαθών στις 

οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι η 

υπερεκτίμηση των κερδών είναι μια ένδειξη της δυνατότητας των ανώτατων στελεχών 

να διαχειρίζονται τα κέρδη ανάλογα με την περίπτωση. Έτσι, εξετάζοντας ένα δείγμα 

41 επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι, η 

υπερβολική εκτίμηση των κερδών σχετίζονταν με την αμοιβή των στελεχών υπό την 

μορφή των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options). Ενώ αντίθετα, σε όποιες 

επιχειρήσεις υπήρχε επιτροπή λογιστικού ελέγχου, η υπερεκτίμηση των κερδών ήταν 

περιορισμένη. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι η υπερβολή στα κέρδη ήταν φαινόμενο των 

μικρών επιχειρήσεων και όσων δεν ελέγχονταν από μεγάλους ελεγκτικούς οίκους.  

Ο Beasley (1996) εστίασε την μελέτη του στη σύνθεση του Δ.Σ. σχετικά με την 

υποβολή ψευδών οικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυσή του περιελάμβανε ένα δείγμα 

75 επιχειρήσεων που είχαν δημοσιεύσει ψευδή οικονομικά στοιχεία και ένα αντίστοιχο 

δείγμα επιχειρήσεων (ιδίου μεγέθους και κλάδου) που δεν είχαν υποπέσει σε κάποια 

παρανομία. Αντίθετα με τα συμπεράσματα των Kesner, et al., ο Beasley βρήκε μια 
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σημαντικά αντίστροφη σχέση μεταξύ του ποσοστού των εξωτερικών μελών του Δ.Σ. 

και της υποβολής ψευδούς οικονομικής κατάστασης. Καμία από τις μεταβλητές 

ελέγχου δεν ήταν σημαντική, ούτε ήταν σημαντικός παράγοντας η ύπαρξη επιτροπής 

λογιστικού ελέγχου. Αυτά τα αποτελέσματα βεβαιώνουν τη σημασία των εξωτερικών 

μελών σαν όργανα ελέγχου, αλλά θέτουν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα 

της επιτροπής λογιστικού ελέγχου, την επιτροπή δηλαδή του Δ.Σ. που είναι κυρίως 

υπεύθυνη για τις όποιες παραλείψεις στην σύνταξη και δημοσιοποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Οι Dechow, et al. (1996) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ του χειρισμού 

(manipulation) των κερδών και μιας αδύνατης δομής της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η δύναμη και η τεχνική υποδομή ήταν σημαντικά κίνητρα 

για τα ανώτατα στελέχη να «χειριστούν» τα κέρδη ενώ, σε αντίθεση, δεν ήταν κίνητρο 

η αμοιβή με bonus βάσει των κερδών. Διαπίστωσαν επίσης ότι η χαλαρή εταιρική 

διακυβέρνηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το «μαγείρεμα» των κερδών. 

 

2.6 Ανακεφαλαίωση βιβλιογραφικής ανασκόπησης της εταιρικής διακυβέρνησης 

Η ενότητα αυτή προσδιόρισε την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης και 

ανέπτυξε τις διάφορες θεωρίες που στοχεύουν στην διερεύνηση των συντελεστών που 

την δομούν. Παράλληλα έγινε αναφορά στους πολλούς μηχανισμούς που μπορούν να 

είναι μέρος της δομής της εταιρικής διακυβέρνησης μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα 

αναπτύχθηκαν, οι ρόλοι του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του, η 

ιδιοκτησιακή δομής της επιχείρησης καθώς και η λειτουργία του λογιστικού ελέγχου. 

Οι κατά καιρούς δημοσιευθείσες μελέτες έχουν προτείνει ότι η παρουσία αυτών των 

μηχανισμών δημιουργεί μια ισχυρή δομή της εταιρική διακυβέρνησης που συμβάλει 

στην αποτελεσματική και σωστή εταιρική διακυβέρνηση.  

Το Δ.Σ. διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στην δομή της εταιρικής 

διακυβέρνησης ως ένα όργανο ελέγχου της διοίκησης της επιχείρησης. Οι προτάσεις 

για ένα αποτελεσματικό Δ.Σ. περιλαμβάνουν α) την ανεξαρτησία των μελών από τη 

διοίκηση, β) τον διαχωρισμό των ρόλων του Δ/ντα Συμβούλου και του Προέδρου του 
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Δ.Σ., γ) το μέγεθος του Δ.Σ., δ) την ετήσια εκλογή των μελών - με την επιφύλαξη όσων 

συμμετέχουν στην επιτροπή λογιστικού ελέγχου - και ε) την θεσμοθέτηση γραπτών 

οδηγιών που περιγράφουν τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του 

Δ.Σ. και των επιτροπών του. Αν και ο έλεγχος που πραγματοποιείται από τα 

ανεξάρτητα μέλη, δεν εμφανίζεται να ασκεί άμεση επίδραση στη σταθερή απόδοση της 

επιχείρησης, η παρουσία ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ έχει παρατηρηθεί ότι έχει θετική 

επίδραση στον πλούτο των μετόχων (Rosenstein & Wyatt 1990). Επιπλέον, τα 

εξωτερικά μέλη εμφανίζονται να έχουν υψηλότερη αίσθηση της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης και δεν είναι τόσο προσανατολισμένοι στο οικονομικό αποτέλεσμα όσο οι 

διευθυντές της επιχείρησης (Ibrahim & Angelidis (1995), O'Neill et al. (1989)), 

σύμφωνοι με τους ρόλους τους όπως όργανα ελέγχου. 

Η άποψη ότι, η κατοχή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) κάνει τα μέλη 

του Δ.Σ. και τα ανώτατα στελέχη πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά, δεν 

υποστηρίζεται ομόφωνα από τις διάφορες έρευνες και μελέτες. Αν και η έρευνα του 

Byrne (1996) έδειξε ότι η κατοχή stock options κάνει πιο αποτελεσματικό το Δ.Σ., ο 

Shivdasani (1993) επισήμανε ότι τα stock options επιδρούν αρνητικά στην πορεία της 

επιχείρησης κάνοντάς την πιο ευάλωτη σε εχθρικές εξαγορές λόγω ατελέσφορης 

εταιρικής διακυβέρνησης. 

Επίσης, τα αποτελέσματα των διάφορων ερευνών σχετικά με τον αριθμό των 

επιτροπών που συμμετέχει ένα μέλος του Δ.Σ. καθώς και της ταυτόχρονης συμμετοχής 

του και σε άλλα Δ.Σ. είναι διαφορετικά. Ενώ ο Byrne (1996) υποστήριξε ότι τα μέλη 

του Δ.Σ. αλλά και τα ανώτατα στελέχη που κατέχουν μία ή δύο θέσεις είναι πιο 

αποτελεσματικά, υπάρχουν κάποια στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι ο αριθμός των 

διευθύνσεων που κατέχει ένα ανώτατο στέλεχος είναι μια ένδειξη της ικανότητας και 

της φήμης του, με συνέπεια μια θετική σχέση μεταξύ του αριθμού των θέσεων που 

κατέχει και της ποιότητας του ελέγχου (Shivdasani 1993). Ακόμη, ενώ το μικρό 

μέγεθος του Δ.Σ. είναι μια από τις προτάσεις των θεωρητικών για την αποτελεσματική 

εταιρική διακυβέρνηση, τα αποτελέσματα ερευνών δεν υποστηρίζουν αυτήν την άποψη. 

Οι Dechow, et al. (1996) δεν βρήκαν καμία σημαντική σχέση μεταξύ του αριθμού των 
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μελών του Δ.Σ. και της επίπτωσης τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα όσο και στον 

σωστό έλεγχο. 

Διάφορες έρευνες υποστηρίζουν επίσης ότι η ύπαρξη μιας επιτροπής λογιστικού 

ελέγχου είναι ευεργετική όσον αφορά την ακεραιότητα των δημοσιευόμενων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων. Η 

ύπαρξη επιτροπών λογιστικού ελέγχου βρέθηκε ότι επιδρά αρνητικά στην υποβολή 

αναξιόπιστων εκθέσεων (Dechow, et al. (1996), DeFond & Jiambalvo (1991), 

McMullen, (1996)), αν και ο Beasley (1996) δεν βρήκε καμία σημαντική σχέση μεταξύ 

της ύπαρξης επιτροπών λογιστικού ελέγχου και της υποβολής ψευδών οικονομικών 

στοιχείων. Η ύπαρξη μιας επιτροπής λογιστικού ελέγχου εμφανίζεται επίσης να 

βελτιώνει την ποιότητα του ετήσιου λογιστικού ελέγχου (Collier & Gregory 1996). 

Όμως, οι Carcello & Neal (1997) παρείχαν κάποια στοιχεία ότι τα μέλη της επιτροπής 

λογιστικού ελέγχου τείνουν να υποστηρίξουν τη διοίκηση της επιχείρησης παρά τον 

ελεγκτή, όταν υπάρχουν έντονες διαφωνίες μεταξύ τους σε οικονομικά ζητήματα. 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, τα αποτελέσματα εμπειρικών μελετών 

υποστηρίζουν ότι, τα μέλη των διάφορων επιτροπών πρέπει να έχουν αρκετές και 

ικανές γνώσεις σχετικά με την λειτουργία και το αντικείμενο της επιχείρησης αλλά και 

οικονομικές γνώσεις και ανάλογη εμπειρία, προκειμένου να ασκήσουν ουσιαστικό και 

αποτελεσματικό έλεγχο αλλά και να συμβάλουν θετικά στην βελτίωση των μεγεθών της 

εταιρείας (Archambeault (1997), DeZoort (1998), Kalbers & Fogarty (1993)). 

Επιπλέον, οι Lee & Stone (1997), προσδιόρισαν την έλλειψη ενημέρωσης προς τα μέλη 

του Δ.Σ. των ευθυνών και των καθηκόντων τους όσον αφορά την συμμετοχή τους στις 

διάφορες επιτροπές Δ.Σ., ως πιθανή αιτία της μη αποτελεσματικής εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονισθεί ότι, η εταιρική απάτη και η δημοσίευση 

ψεύτικων οικονομικών αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα σοβαρά θέματα που 

ενδιαφέρουν όχι μόνο το κράτος και τις επαγγελματικές οργανώσεις αλλά και τους 

υποψήφιους επενδυτές και μικρομετόχους. Μεγάλος αριθμός ερευνητών έχουν 

ασχοληθεί με το θέμα αυτό και πολλές μελέτες έχουν καταλήξει σε διάφορες προτάσεις 
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σχετικά με την διαδικασία εντοπισμού αλλά και πρόληψης οικονομικών ή 

διαχειριστικών ατασθαλιών (Conference Board (1993), Merchant (1987), Price 

Waterhouse (1993)). Οι μελέτες αυτές αναγνωρίζουν την συμμετοχή της χαλαρής ή 

ανύπαρκτης εταιρικής διακυβέρνησης στην εκδήλωση φαινομένων εξαπάτησης των 

επενδυτών ή απόκρυψης των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων προς αποφυγή 

αρνητικής κριτικής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των υπευθύνων (μέλη Δ.Σ. – 

ανώτατων στελεχών). Η ενίσχυση του τρόπου εφαρμογής και των μεθόδων ανάπτυξης 

της εταιρικής διακυβέρνησης εντός των λειτουργικών πλαισίων μιας εταιρείας είναι η 

πρότασή τους για την αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων και απαράδεκτων φαινομένων. 

Όμως, η πράξη μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιώσει την σχέση αυτή. Η ενδυνάμωση 

της εταιρικής διακυβέρνησης δεν επέφερε αντίστοιχη μείωση ή εξάλειψη των 

περιπτώσεων εξαπάτησης των ενδιαφερομένων μερών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο που ακολουθεί αναλύονται οι πρόσφατες εξελίξεις που 

διαμόρφωσαν το σύγχρονο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ παράλληλα 

παρουσιάζονται τα σημαντικότερα οικονομικά μεγέθη των μεγαλύτερων Ελληνικών 

τραπεζών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Από το 1990 μέχρι σήμερα ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα παρουσιάζει μια 

διαρκή ανοδική και δυναμική εξέλιξη, ιδιαίτερα μετά το 2003, λόγω της έντονης 

δραστηριότητας του τομέα της λιανικής τραπεζικής (στεγαστική – καταναλωτική 

πίστη). Οι θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον τραπεζικό 

χώρο, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και η απελευθέρωση των χρηματαγορών, 

δημιούργησαν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου η αύξηση του μεγέθους των 

τραπεζών προέβαλε ως μοναδική στρατηγική ανάπτυξης και αξιοποίησης των νέων 

ευκαιριών.  

Όμως, το μικρό μέγεθος πολλών ελληνικών τραπεζών, δεν επέτρεπε την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις απελευθερωμένες και ενοποιημένες σε 

περιφερειακό ή/και παγκόσμιο επίπεδο χρηματοοικονομικές αγορές. Έτσι, με τις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις τα τραπεζικά ιδρύματα προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν 

τις οικονομίες κλίμακας (όπου αυτό ήταν δυνατόν), τις δυνατότητες δημιουργίας 

συνεργιών και μείωσης του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, 

ανέπτυξαν στρατηγικές για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών για νέα προϊόντα 

αξιοποιώντας οικονομίες φάσματος ενώ ταυτόχρονα προχώρησαν σε μια πιο αποδοτική 

γεωγραφική επέκταση κάλυψης νέων αγορών στα Βαλκάνια και την Ν.Α. Ευρώπη. 

Στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου αυτού, αναλύονται τα κυριότερα σημεία 

που αφορούν τον ελληνικό τραπεζικό τομέα, προσδιορίζοντας τη φύση και τις 

διαδικασίες των αλλαγών και την επιρροή τους στο συγκεκριμένο κλάδο.  
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3.1  Οι αλλαγές στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Ελληνική Τραπεζική αγορά βίωσε 

κοσμογονικές αλλαγές και προσπάθησε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του 

σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο πρόσφατος 

μετασχηματισμός του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα αποδίδεται σε τρεις κύριους 

παράγοντες, δηλαδή, τη σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τον ανταγωνισμό και την 

ιδιωτικοποίηση (Bryant, κ.α. 2001). Οι ουσιαστικές αλλαγές άρχισαν στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80 με την ενίσχυση του ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδας στην 

διαμόρφωση ημιανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής με βάση τον νόμο 1266/1982 

(Αγγελόπουλος, 2005). Το 1987 η έκθεση της Επιτροπής Καρατζά, προσδιόρισε την 

διαδικασία άρσης των ελέγχων της αγοράς και αποτέλεσε την αρχή της απελευθέρωσης 

του τραπεζικού συστήματος. Η εν λόγω αλλαγή επιβλήθηκε από τον διεθνή 

ανταγωνισμό, από την καθιέρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς, από την προοπτική 

ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ και από την προσαρμογή των νομισματοπιστωτικών 

κανόνων και ρυθμίσεων στις επιταγές της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. 

Οι αλλαγές αυτές, περιέλαβαν μεταξύ των άλλων, τη φιλελευθεροποίηση του 

προσδιορισμού επιτοκίου, την ελεύθερη μετακίνηση βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και την κατάργηση των διάφορων κανόνων σχετικά με τη 

λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων (Νούλας, 1999). Παράλληλα, οι εξειδικευμένες 

τράπεζες (Κτηματική, ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ κλπ) έπαψαν να υφίστανται (εξαγοράστηκαν ή 

συγχωνεύτηκαν με άλλες τράπεζες), ενώ οι ελεγχόμενες από το Κράτος τράπεζες 

ιδιωτικοποιήθηκαν με την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) 

και με μετόχους πλέον Έλληνες και ξένους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Επιπλέον, 

καταργήθηκε η υποχρεωτική τοποθέτηση μέρους των καταθέσεων των τραπεζών σε 

τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) που είχε σαν αποτέλεσμα αφενός την 

απελευθέρωση κεφαλαίων για επιχειρηματικά δάνεια αλλά το πιο σημαντικό ίσως η 

ανάπτυξη της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς των τίτλων αυτών. Σήμερα οι 

Τράπεζες παρέχουν το σύνολο πλέον των υπηρεσιών που προσφέρονται στις 

κεφαλαιαγορές, καθώς και τη διαμεσολάβηση στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών. 
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Τέλος, κατά το 2003 απελευθερώθηκε πλήρως και η αγορά της καταναλωτικής πίστης. 

Επίσης, η αλλαγή στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο υποστηρίχθηκε από ένα κύμα 

εξαγορών και συγχωνεύσεων (δεκαετία 1994-2004) για δύο κυρίως λόγους: α)τις 

κυβερνητικές αποφάσεις για ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών και β) την ανάγκη 

των τραπεζών να πετύχουν οικονομίες κλίμακας ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 

στις υψηλές δαπάνες των νέων τεχνολογιών (Προβόπουλος & Καπόπουλος, 2001). Ο 

έντονος ανταγωνισμός επίσης επέβαλε κατά κάποιο τρόπο τις κινήσεις στον τομέα αυτό 

προκειμένου να δημιουργηθούν τραπεζικά σχήματα ικανά και σε μέγεθος ώστε να 

ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς (Papadimas (2000), Νικολαϊδης & 

Μιχαλόπουλος (2001)). Βέβαια, διάφοροι ερευνητές καταλήγουν σε αντικρουόμενα 

συμπεράσματα. Οι Eichengreen & Gibson (2001), εξετάζοντας ένα δείγμα ελληνικών 

τραπεζών κατά την περίοδο 1993-1998, αναφέρουν ότι οι οικονομίες κλίμακας 

φαίνονται να υπάρχουν μέχρι τις μεσαίου μεγέθους τράπεζες, αλλά εξαφανίζονται για 

τις μεγαλύτερες τράπεζες. Αντίθετα, οι Spathis et al. (2002) και οι Halkos & 

Salamouris (2004), χρησιμοποιώντας τις μεθόδους ενίσχυσης απόφασης πολλαπλών 

κριτηρίων (M.H.DIS και UTADIS) υποστηρίζουν ότι για την περίοδο 1990-1999, οι 

μεγάλες τράπεζες ήταν αποδοτικότερες από τις μικρές, και ότι αυτή η ανωτερότητα 

στην αποδοτικότητα προέρχεται κυρίως από την παρουσία οικονομιών κλίμακας.  

 Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά το 

διάστημα 1996 έως 2006 παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1, ενώ στον πίνακα 3.2 

παρουσιάζονται οι εξαγορές που πραγματοποίησαν οι ελληνικές τράπεζες σε άλλες 

χώρες κατά ο διάστημα 2005 έως 2007 (βλ. σελ 81 & 82). 

 

3.2   Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος 

τον Μάιο του 2008,1 στην Ελλάδα λειτουργούν 64 πιστωτικά ιδρύματα, από τα οποία: 

■ 35 πιστωτικά ιδρύματα (19 εμπορικές και 16 συνεταιριστικές τράπεζες) που 

έχουν έδρα στην Ελλάδα, έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την 
                                                      
1 Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2007 
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Τράπεζα της Ελλάδος και υπάγονται στο καθεστώς της αμοιβαίας αναγνώρισης 

(κοινοτικό διαβατήριο) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 

 
Πίνακας 3.1  Συγχωνεύσεις που πραγματοποιηθήκαν στην Ελληνική τραπεζική  

αγορά κατά το διάστημα 1996-2006 

Έτος Αγοράστρια τράπεζα Συγχωνευθείσα 

1996 EFG Eurobank Interbank
1997 Εθνική Κτηματική  

Τράπεζα Πειραιώς 
ΤΣΜΕΔΕ 

Εθνική Στεγαστική Τράπεζα  
Chase Manhattan Ελληνικό δίκτυο 
Attica Bank

1998 Εθνική Τράπεζα  
EFG Eurobank  
EFG Eurobank  
Τράπεζα Πειραιώς  
Τράπεζα Πειραιώς  
Τράπεζα Πειραιώς  
Εγνατία Τράπεζα 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Τράπεζα Κρήτης 
Τράπεζα Αθηνών 
Credit Lyonnais  
Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης 
Xios Bank 
Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος 

1999 Alpha Τράπεζα Πίστεως 
EFG Eurobank 
Deutsche Bank 
Τράπεζα Πειραιώς 
Telesis AXE 

Ιονική Τράπεζα 
Τράπεζα Εργασίας 
10% της EFG Eurobank 
National Westminster Bank Ελληνικό 
Δίκτυο

2000 Credit Agricole 
Millennium BCB Group

6,7% της Εμπορικής Τράπεζας  
50% της NOVA BANK

2001 EFG Eurobank Telesis Τράπεζα Επενδύσεων 
2002 ASPIS BANK 

Εθνική Τράπεζα  
EFG Eurobank Ergasias 
Τράπεζα Πειραιώς 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

ABN – AMRO Ελληνικό Δίκτυο 
ΕΤΕΒΑ 
Unit Bank 
ΕΤΒΑ 
Attica Bank

2004 Εμπορική Τράπεζα 
Γενική Τράπεζα 

Τράπεζα Επενδύσεων 
Societe Generale 

2005 Marfin Bank 
Millennium BCB Group 
DZ Bank 

10% Egnatia Bank 
Novabank 
Πανελλήνια Τράπεζα 

2006 Marfin Financial Group 
Marfin Financial Group 
Dubai Financial Group 
Credit Agricol 

Egnatia Bank 
Laiki Greece 
Marfin Financial Group 
Emporiki Bank

Πηγή: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Mergerstat, Bloomber 

■ 23 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης υπάγονται στο καθεστώς της 
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αμοιβαίας αναγνώρισης (κοινοτικό διαβατήριο) του ν. 3601/2007, εποπτευόμενα 

από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής των πιστωτικών 

ιδρυμάτων 

■ 5 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς 

δεν υπάγονται στο καθεστώς της αμοιβαίας αναγνώρισης, και 

■ 1 πιστωτικό ίδρυμα που έχει εξαιρεθεί από την εφαρμογή του Ν. 3601/2007, 

δηλαδή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Ο συνολικός αριθμός των τραπεζών παρέμεινε σχετικά σταθερός τα τελευταία 

επτά χρόνια αφού το 2001 λειτουργούσαν 62 τράπεζες, 61 το 2004 και 64 το 2006. 

 

Πίνακας 3.2 Εξαγορές που πραγματοποίησαν οι Ελληνικές τράπεζες σε άλλες  
χώρες κατά το διάστημα 2005-2007 

Ημ/νία 
Αναγγελίας 

Εξαγοράζουσα 
Τράπεζα 

Εξαγορασθείσα 
Τράπεζα 

Χώρα  

18-Μαΐου 2007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Int Commerce Bank Ουκρανία 

29-Σεπτ-2006 EFG Eurobank  DZI Bank Βουλγαρία 

11- Σεπτ -2006 ATE Bank AIK Banka Σερβία 

10- Σεπτ -2006 ΕΘΝΙΚΗ Vojvodjanska Banka Σερβία 

18-Ιουλ-2006 EFG Eurobank  Universal Bank Ουκρανία  

23-Ιουν-2006 ATE Bank Mindbank Ρουμανία 

08-Μαΐου-2006 EFG Eurobank  Tekfenbank Τουρκία 

03-Απρ-2006 ΕΘΝΙΚΗ Finansbank AS Τουρκία  

17-Μαρτ-2006 EFG Eurobank  National Savings Bank Σερβία & Μαυροβούνιο 

04-Νοεμ-2005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Atlas Banka Σερβία & Μαυροβούνιο 

25-Αυγ-2005 EFG Eurobank  National Savings Bank Σερβία 

10-Αυγ-2005 Alpha Bank Jubanka AD Σερβία & Μαυροβούνιο 

18-Φεβ-2005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Atlas Banka Σερβία & Μαυροβούνιο 

25-Ιαν-2005 ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Eurobank AD Βουλγαρία 

Πηγή: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Mergerstat, Bloomberg 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Το σύγχρονο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
 

 
Διδακτορική διατριβή: Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 

83

3.3   Μερίδια αγοράς και βαθμός συγκέντρωσης 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί στο παρελθόν αρκετές προσεγγίσεις 

του φαινομένου της συγκέντρωσης στην τραπεζική αγορά. Μία πρώτη προσέγγιση 

στηρίζεται στην προσπάθεια αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας και φάσματος. Μία 

δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται στην προσπάθεια διεύρυνσης του μεριδίου αγοράς ώστε 

να αντληθούν μονοπωλιακά / ολιγοπωλιακά κέρδη. Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις 

βασίζονται στην εκτίμηση ότι αποκλειστικός σκοπός των τάσεων συγκέντρωσης είναι η 

μεγιστοποίηση της αξίας της τράπεζας για τους μετόχους της. Μία τρίτη προσέγγιση 

εξετάζει την περίπτωση κατά την οποία η εταιρική διακυβέρνηση της τράπεζας είναι 

χαλαρή και ο έλεγχος από την κεφαλαιαγορά αδύναμος. Στην περίπτωση αυτή, τα 

διευθυντικά στελέχη επιχειρούν να μεγιστοποιήσουν τη δική τους ευημερία 

αποσκοπώντας: α) στη διόγκωση του σχήματος που διοικούν (empire-building), β) στην 

αύξηση των αποδοχών τους και γ) στην ενίσχυση της φήμης τους. Είναι φανερό πως οι 

τρεις αυτοί στόχοι είναι μεταξύ τους συμπληρωματικοί (Οικονομικό Δελτίο ALPHA 

Βank, Νο 93 σελ 19).  

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την εκτίμηση του βαθμού συγκέντρωσης των 

τραπεζών σε μία χώρα. Η πιο απλή μετρά το άθροισμα των μεριδίων της αγοράς που 

κατέχουν τα πέντε μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα με βάση το ενεργητικό τους ή με 

βάση τις καταθέσεις ή τις χορηγήσεις. Η δεύτερη μέθοδος, που πιστεύεται ότι δίνει μια 

πιο αξιόπιστη αξιολόγηση του βαθμού συγκέντρωσης, είναι ο δείκτης Herfidahl, που 

μετρά το άθροισμα των τετραγώνων των μεριδίων της αγοράς όλων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων2 (ALPHA Bank, Οικονομικό Δελτίο, 2005). 

Στην Ελλάδα το μερίδιο αγοράς των 5 μεγαλύτερων τραπεζών διαμορφώθηκε 

το 2006 σε: 

■ 66,3% (έναντι 65,6% το 2005) σε όρους ενεργητικού, 

                                                      
2 Η διαφορά ανάμεσα στους δύο δείκτες είναι ότι ο δείκτης Herfidahl παρέχει στοιχεία για την 
διάρθρωση των μεγεθών του συνόλου της τραπεζικής αγοράς και προσδιορίζει ξεκάθαρα την είσοδο 
νέων και μικρότερων σε μέγεθος τραπεζών καθώς και την επίδραση μιας τράπεζας με πολύ μεγάλο 
μερίδιο αγοράς. Αντίθετα, ο δείκτης του αθροίσματος των μεριδίων των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών, 
ουσιαστικά αγνοεί τις μικρότερες τράπεζες. Από τα μέχρι σήμερα συγκρίσιμα στοιχεία σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η απόκλιση των δύο δεικτών είναι σχετικά μικρή.  
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■ 63,9% (έναντι 65,5% το 2005) στις χορηγήσεις, και 

■ 65,8% (έναντι 66,1%, το 2005) στις καταθέσεις 

εμφανίζοντας ελαφρά ενίσχυση του βαθμού συγκέντρωσης κατά το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 

 Όπως επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. 

Γκόρτζος3, αν και ο βαθμός συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με 

βάση το ενεργητικό είναι σημαντικά υψηλότερος του μέσου όρου της Ε.E. των «25», 

ωστόσο παραμένει αισθητά χαμηλότερος του αντίστοιχου βαθμού συγκέντρωσης των 

τραπεζικών συστημάτων άλλων (συγκρίσιμων) κρατών-μελών της Ε.Ε. των «12», όπως 

η Ολλανδία (84%), το Βέλγιο (84,3%) και η Φινλανδία (82,7%). Αντίθετα, η 

συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος σε εθνικές αγορές που λειτουργούν ως 

διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα (π.χ. Μεγάλη Βρετανία και Λουξεμβούργο) ή 

χαρακτηρίζονται από σημαντικά μερίδια αγοράς των συνεταιριστικών και 

αποταμιευτικών τραπεζών (π.χ. Γερμανία και Ιταλία) είναι σαφώς μικρότερη, 

κυμαινόμενη μεταξύ 22% και 34,5% βάσει του ενεργητικού των πέντε μεγαλύτερων 

πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Βέβαια, η ύπαρξη λίγων μεγάλων τραπεζών σε μια οικονομία, αναδεικνύει το 

πρόβλημα “too big to fail”. Με άλλα λόγια, το κράτος, σε μία συγκεντρωμένη 

τραπεζική αγορά, δεν θα επιτρέψει την κατάρρευση μίας μεγάλης τράπεζας4. Όμως, το 

γεγονός αυτό, δίνει το δικαίωμα στις διοικήσεις των τραπεζών να αναλάβουν 

μεγαλύτερους κινδύνους, αφού γνωρίζουν εκ των προτέρων την υποστήριξη της 

πολιτείας (Hughes & Mester, 1998). Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα αν και κατά πόσο 

μία τόσο συγκεντρωμένη αγορά λειτουργεί με συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. 

Πρόσφατη έρευνα των Delis et al. (2004) που εξέτασαν την Ελληνική τραπεζική αγορά 

κατά το διάστημα 1993-2004, προσδιόρισε ότι, ενώ τα στατικά μοντέλα CRM (Conduct 

                                                      
3 «Οι εξελίξεις στο πιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης» (Ιούλιος 2006). Το άρθρο 
δημοσιεύθηκε στο ένθετο της εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – εν Thesis», Ιούλιος-Αύγουστος 2006, 
σελ. 58-60. 
4 Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά τον καλύτερο τρόπο από την πρόσφατη χρηματοοικονομική 
κρίση αφού οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο (και στην Ελλάδα) στήριξαν τις τράπεζες με 
τεράστια συγκριτικά ποσά. 
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Parameter Method) και RT (Revenue Test) δεν έδειξαν κάποια στοιχεία μονοπωλιακής 

τάσης, αντίθετα, τα αντίστοιχα δυναμικά τους μοντέλα, επεσήμαναν κάποια δείγματα 

όχι σωστής ανταγωνιστικής συμπεριφοράς τόσο σε επίπεδο επιτοκίων όσο και σε 

επίπεδο προμηθειών διάφορων τραπεζικών υπηρεσιών. 

Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί 

καμία ουσιαστική αλλαγή στην εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, 

ιδιαίτερα στο θέμα της διαφοράς μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων (το 

υψηλότερο στην Ε.Ε.), τότε σίγουρα η Ελληνική αγορά διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο 

της πιο ολιγοπωλιακής5 τραπεζικής αγοράς στον τομέα των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών της ευρωζώνης.  

Στα επόμενα γραφήματα 3.1 & 3.2 (βλ. σελ 86 & 87)  παρουσιάζεται η 

κατάταξη των Ελληνικών τραπεζών ανάλογα το μέγεθος του ενεργητικού και των ιδίων 

κεφαλαίων. Από τα γραφήματα αυτά προκύπτει η αδιαφιλονίκητη πρώτη θέση μεταξύ 

των Ελληνικών τραπεζών της Εθνικής τράπεζας τόσο από πλευράς συνόλου 

ενεργητικού όσο και από πλευράς ιδίων κεφαλαίων. Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η 

EFG Eurobank-Ergasias. Στην τρίτη θέση όσον αφορά το σύνολο του ενεργητικού είναι 

η ALPHA Bank η οποία κατατάσσεται στην τέταρτη θέση όσον αφορά τα ίδια 

κεφάλαια. Η τράπεζα Πειραιώς καταλαμβάνει την τέταρτη θέση σε μεγέθη ενεργητικού 

ενώ βρίσκεται στην τρίτη θέση όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια. 

 

3.4 Κεφαλαιοποίηση και σύνθεση μετοχολογίου Ελληνικών τραπεζών 

Η κεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ανερχόταν, στις 30 Ιουνίου 2008, 

στα 45 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 35,2% της συνολικής κεφαλαιοποίησης 

του Χ.Α.Α.. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βεβαίως, και οι πέντε μαζί μεγαλύτερες ελληνικές 

τράπεζες, σε όρους κεφαλαιοποίησης, δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο μέγεθος 

ισοδύναμο με μια και μόνο μεσαία ευρωπαϊκή τράπεζα. Και η κάθε μία μόνη της είναι 

μάλλον μικρή για να παίξει κάποιο ρόλο στο επίπεδο του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού.  

                                                      
5 «Μήπως η Ελληνική είναι η ολιγοπωλιακή τραπεζική αγορά στην ευρωζώνη;» εφημερίδα « Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 22/9/2006, Νίκογλου Δ. 
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Γράφημα 3.1  Κατάταξη Ελληνικών τραπεζών με βάση το σύνολο του ενεργητικού.  
                        Στοιχεία ενοποιημένων ισολογισμών της 30-9-2007 

 
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τραπεζών, έτους 2007, διαμόρφωση του 

συγγραφέα. 
 

Το μετοχολόγιο των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. τραπεζών συντίθεται από ιδιώτες, 

Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές, ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και φορείς του 
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ευρύτερου δημόσιου τομέα (σε διαρκώς μειούμενο ποσοστό, χαρακτηρίζεται από 

έντονη διασπορά, καθώς και από ενισχυμένη καθημερινή εμπορευσιμότητα. 

 
Γράφημα 3.2. Κατάταξη Ελληνικών τραπεζών με βάση τα ίδια κεφάλαια.  
                        Στοιχεία ενοποιημένων ισολογισμών της 30-9-2007 
 

 
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τραπεζών, έτους 2007, διαμόρφωση του 

συγγραφέα 
 

Ως προς τον αριθμό των μετόχων αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα οι ιδιώτες 

επενδυτές υπερβαίνουν τους 1.200.000, ενώ οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές κατέχουν το 

1/3 περίπου (15 δισ. Ευρώ) του μετοχικού κεφαλαίου των έξη μεγαλύτερων τραπεζών. 
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Πίνακας 3.3 Αριθμός μετοχών των έξη μεγαλύτερων Ελληνικών τραπεζών 
 
 

Τράπεζες Αριθμός Μετοχών 
(31.12.07) 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 477.198.461 

EFG Eurobank Ergasias 524.945.638 

Alpha Bank 410.976.652 

Τράπεζα Πειραιώς 339.198.587 

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 132.391.468 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 905.444.444 

Πηγή: Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
 

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο τραπεζικός κλάδος μέσω του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών άντλησε κατά τη διάρκεια του 2007, 5.047,8 εκατ. ευρώ, 

ποσό αυξημένο κατά 163% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο του 2006, (3.053,7 εκατ. 

ευρώ).  

Το γεγονός αυτό ίσως τεκμηριώνει ένα βαθμό εμπιστοσύνης των επενδυτών 

(ελλήνων και ξένων), στις επιχειρηματικές επιλογές των ελληνικών τραπεζών, στην 

αποτελεσματικότητα τους, στην εξωστρέφεια την οποία έχουν επιδείξει και συνεχίζουν 

να επιδεικνύουν με συνέπεια, καθώς και στις προοπτικές περαιτέρω οργανικής 

ανάπτυξης και κερδοφορίας τους. Η παρατήρηση αυτή βασίζεται σε στοιχεία που 

καταγράφηκαν σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας, ισχύει, όμως, ακόμα και 

στην τρέχουσα χρηματιστηριακή συγκυρία, η οποία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη λόγω 

της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής που εκδηλώθηκε από το καλοκαίρι του 

2007 και έχει πλήξει το σύνολο των οργανωμένων αγορών σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Ταυτόχρονα, η αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα με την αυξανόμενη διεθνοποίηση 

του. Μεγάλες ξένες εταιρείες, όπως, π.χ., η Crédit Agricole, η Société Générale, ο 

γαλλικός όμιλος ΑΧΑ και η Dubai Financial, έχουν ήδη εισέλθει στον ελληνικό 

τραπεζικό (και εν γένει χρηματοπιστωτικό) κλάδο με εξαγορές που ξεπερνούν τα 4,5 

δισ. Ευρώ. Αυτό υποδηλώνει ότι η διεθνής αγορά διαβλέπει ότι η ελληνική οικονομία 
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αποτελεί το εν δυνάμει χρηματοπιστωτικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης. 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εδραιώσει και συνεχίζουν να επεκτείνουν τη 

διεθνή παρουσία τους, ιδίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενόψει και της 

ευρωπαϊκής προοπτικής των περισσοτέρων από τις χώρες αυτές. Σήμερα, οι ελληνικές 

τράπεζες δραστηριοποιούνται πλέον σε 15 χώρες μέσω 45 θυγατρικών τραπεζών και 

υποκαταστημάτων με ένα δίκτυο 3000 περίπου καταστημάτων όπου απασχολούνται 

πάνω από 42.000 εργαζόμενοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν των λοιπών 

πλεονεκτημάτων της, η γεωγραφική διάχυση προσφέρει επίσης τη δυνατότητα 

περαιτέρω διασποράς των αναλαμβανόμενων συνολικών κινδύνων. Βέβαια, η 

επέκταση αυτή δημιουργεί μία συνάθροιση οικονομικών πληροφοριών προς 

επεξεργασία με πολλά ανομοιογενή στοιχεία που είναι δύσκολο να επεξεργαστούν 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται να αξιολογηθεί το κόστος έρευνας και ανάπτυξης για μια 

τέτοιου είδους επενδυτική απόφαση (Tahinakis et al. 2006). 

 

3.5  Βασικοί οικονομικοί δείκτες των Ελληνικών τραπεζών: αποδοτικότητα και 

κερδοφορία  

3.5.1 Αποδοτικότητα 

 Οι δείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) και ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

μετά από φόρους, τόσο σε επίπεδο τραπεζών όσο και σε επίπεδο ομίλων συνέχισαν 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών να παρουσιάζουν σταθερή αύξηση. Ειδικότερα, 

το 2007: 

■ ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού διαμορφώθηκε  το 2007 σε 1% 

(έναντι: 0,8% το 2006), και 

■ ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων το 2007 σε 14,8% (2006: 

12,8%). 

Οι αντίστοιχοι δείκτες σε επίπεδο ομίλων ανήλθαν στο 1,4% (2006: 1,1%) και 17% 

(έναντι 14,1% το 2006). 

Ωστόσο, χρήζει επισήμανσης το γεγονός ότι αυξήθηκε τόσο ο αριθμός των 
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ομίλων με δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων κάτω από 10% (2007: 4, 2006: 1, 

2005: 2) όσο και ο αριθμός των ομίλων με δείκτη αποδοτικότητας πάνω από 20% 

(2007: 2, 2006: 1, 2005: 1). 

 

3.5.2 Κερδοφορία 

 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (2008), η 

κερδοφορία των ελληνικών εμπορικών τραπεζών και των ομίλων τους διατηρήθηκε σε 

υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2007. Τα κέρδη (μετά από φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας) αυξήθηκαν κατά 46,1% για τις τράπεζες και κατά 55,0% για τους ομίλους 

σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως: 

■ στην ανοδική φάση του οικονομικού κύκλου τόσο στην Ελλάδα (για 

δεκαπέντε συναπτά έτη) όσο και στις περισσότερες χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου ορισμένες Ελληνικές τράπεζες διεύρυναν 

την παρουσία τους, με αποτέλεσμα η πιστωτική επέκταση και η ζήτηση 

δανειακών κεφαλαίων να συνεχίζεται, 

■ στη μηδενική σχεδόν έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε σύνθετα 

επενδυτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, με αποτέλεσμα να μην 

αντιμετωπίσουν προβλήματα αντίστοιχα εκείνων που αντιμετωπίζουν 

πολλές τράπεζες του εξωτερικού που επλήγησαν από την πρόσφατη διεθνή 

χρηματοπιστωτική αναταραχή,6 

■ στα έκτακτα κέρδη τα οποία ανήλθαν σε περίπου 10% επί του συνόλου 

των κερδών, και 

■ στη μείωση της φορολόγησης, λόγω του γεγονότος ότι το 2006 υπήρξε 

                                                      
6 Επισημαίνεται ότι η επίδραση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής είναι αισθητή και στην 
Ελλάδα, λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους δανεισμού των τραπεζών στη διατραπεζική αγορά (και 
συνακόλουθα στις αγορές ομολογιακών τίτλων), καθώς και της επιβράδυνσης που παρουσιάζεται στους 
ρυθμούς ανάπτυξης, κυρίως στις ανεπτυγμένες οικονομίες ανά τον κόσμο. Αντίθετα, οι ελληνικές 
τράπεζες ούτε είχαν οι ίδιες επενδύσει σε “CDOs” (collateralized debt obligations), ούτε είχαν θυγατρικά 
“conduits” με επενδύσεις σε τέτοιους τίτλους - τα δύο βασικά στοιχεία που έχουν εκθέσει τράπεζες του 
εξωτερικού σε προβλήματα φερεγγυότητας και ρευστότητας, μετά την κρίση που προέκυψε το 2007 στην 
αγορά στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ (Ομιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στην Γενική 
Συνέλευση των μετόχων 22/4/2008). 
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εφάπαξ φορολόγηση των αποθεματικών των τραπεζών και των ομίλων τους, 

συνολικού ύψους 316 εκατ. ευρώ. 

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα των τραπεζών από τόκους ενισχύθηκαν κατά 

10,4%, ενώ τα καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες (προμήθειες, 

χρηματοπιστωτικές πράξεις και λοιπά έσοδα) αυξήθηκαν κατά 12,4%. Τα καθαρά 

έσοδα των τραπεζικών ομίλων αυξήθηκαν με σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς από ότι 

στην περίπτωση των τραπεζών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 20,9%, 

καθώς επηρεάστηκαν θετικά από την ενίσχυση του ρυθμού της πιστωτικής επέκτασης 

στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης7, ενώ τα έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες 

αυξήθηκαν κατά 16,5%. 

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα) 

μειώθηκε περαιτέρω, δηλαδή βελτιώθηκε, και διαμορφώθηκε στο τέλος του 2007 σε 52,6% 

για τους τραπεζικούς ομίλους (2006: 53,1%), επίπεδο που παραμένει καλύτερο σε σχέση με 

τους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους της ευρωζώνης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2007: 60%). 

Επιπλέον, ο δείκτης αποτελεσματικότητας σε επίπεδο τραπεζών παρέμεινε κατά βάση 

σταθερός και διαμορφώθηκε σε 52,6%, στο τέλος του 2007 (2006: 52,2%). 

Οι προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των ελληνικών 

τραπεζών και των ομίλων τους είναι διπλάσιες από τις αντίστοιχες προβλέψεις μεσαίου 

μεγέθους τραπεζικών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είναι αυτονόητο, 

παρέχουν στις ελληνικές τράπεζες διπλάσια εξασφάλιση έναντι του συγκεκριμένου 

κινδύνου. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για τις ελληνικές τράπεζες και τους ομίλους τους 

ανήλθε, στο τέλος του 2007, στο 0,5% επί του μέσου ενεργητικού, έναντι περίπου 

0,25% για τους μεσαίου μεγέθους τραπεζικούς ομίλους με καταστατική έδρα σε κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι το καθαρό περιθώριο επιτοκίου8 μειώθηκε περαιτέρω 

                                                      
7 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα λειτουργικά έσοδα από τις δραστηριότητες των Ελληνικών 
τραπεζών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ιδίως στην Τουρκία, υπερδιπλασιάστηκαν κατά το πρώτο 
εννεάμηνο του 2007 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2006 και το ποσοστό συμμετοχής τους στο 
σύνολο ανήλθε σε 18% περίπου. 
8 Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (MARGIN) προκύπτει από το λόγο του Καθαρού Εσόδου Τόκων προς 
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(2007: 2,5%, 2006: 2,7%) σε επίπεδο τραπεζών αντανακλώντας τόσο τις αυξημένες 

συνθήκες ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά όσο και την αυξημένη χρήση των 

λογαριασμών προθεσμιακών καταθέσεων από τους πελάτες των τραπεζών, καθώς οι 

λογαριασμοί αυτοί προσφέρουν σημαντικά υψηλότερο επιτόκιο από τις απλές 

καταθέσεις ταμιευτηρίου - και παρέμεινε αμετάβλητο σε επίπεδο ομίλων (2007 και 

2006: 3,0%). 

Όπως τονίζουν οικονομικοί αναλυτές9, η αυξημένη κερδοφορία των τραπεζών 

σε σχέση με τους άλλους κλάδους οφείλεται στην μη φορολόγηση ή την φορολόγηση 

με ευνοϊκούς όρους των εσόδων τους που προέρχονται από πωλήσεις μετοχών, 

ομολόγων, συναλλάγματος, πωλήσεις συμμετοχών και ακινήτων καθώς και έσοδα από 

εξωτραπεζικές δραστηριότητες όπως real estate και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Η 

Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που η υπεραξία δεν 

φορολογείται10.Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενώ το εννεάμηνο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 

2007 τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας Πειραιώς εμφανίζουν αύξηση κατά 48,8%, για 

το ίδιο διάστημα ο αναλογούν φόρος παρουσιάζει αύξηση μόλις 4,2%. Αξίζει να 

σημειωθεί επίσης ότι για το ίδιο διάστημα τα κέρδη της Εθνικής τράπεζας είναι 

υπερτριπλάσια της Coca Cola HBC και 16 φορές περισσότερα από τα κέρδη των 

Ελληνικών Πετρελαίων. 

 

3.6  Πιστωτικός κίνδυνος Ελληνικών τραπεζών 

Λόγω της πρόσφατης απελευθέρωσης της καταναλωτικής πίστης και της 

συνακόλουθης ραγδαίας αύξησης της ζήτησης τραπεζικών δανείων από τα νοικοκυριά, 

οι ελληνικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο και σχετικά 

υψηλότερα από τα μέχρι το 2003 ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για την 

κάλυψη αυτής της υποχρέωσης τους οι τράπεζες διατηρούν, όπως εξάλλου οφείλουν 

                                                                                                                                                           
το Μέσο Ενεργητικό και θα πρέπει να διακρίνεται από το περιθώριο επιτοκίου το οποίο αφορά τη 
διαφορά μεταξύ του μέσου σταθμικού επιτοκίου των νέων τραπεζικών δανείων και του αντίστοιχου 
επιτοκίου των νέων καταθέσεων. 
9 Άρθρο του Γιάννη Παπαδόγιαννη, «Η Ελλάδα αποδεικνύεται φορολογικός παράδεισος για τις τράπεζες 
με βάση τους ισολογισμούς τους», εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 9-12-2007. 
10 Η Ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή, τον Οκτώβριο του 2008, νομοσχέδιο που 
μεταξύ άλλων θα προβλέπει την φορολόγηση των κερδών από υπεραξίες μετοχών. 
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από το νόμο, υψηλότερες προβλέψεις, δεσμεύοντας περισσότερα ίδια κεφάλαια ανά 

μονάδα παρεχομένων υπηρεσιών, γεγονός που συνεπάγεται υψηλότερο κόστος 

κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την 

Τράπεζα της Ελλάδος τον Φεβρουάριο του 2008 (Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 

2007-2008): 

■ Στο σύνολο του τραπεζικού τομέα, κατά μέσο όρο, το ποσοστό των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις συγκριτικά με τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τις μεσαίου μεγέθους τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

- παρότι βαίνει μειούμενο - εξακολουθεί να είναι υψηλότερο (Ελλάδα: 5,1% επί 

του συνόλου των δανείων, ΕΕ: 3,2%).11 Όπως προαναφέρθηκε, διαφορά 

επιτοκίων τραπεζικού δανεισμού μεταξύ Ελλάδας και μέσου όρου ευρωζώνης 

παρατηρείται σήμερα στα καταναλωτικά δάνεια και, ειδικότερα, στα επιτόκια 

των πιστωτικών καρτών. Οφείλει, πάντως, να επισημανθεί ότι ανά την υφήλιο 

τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών είναι υψηλότερα από τα λοιπά επιτόκια 

εξαιτίας της έλλειψης εμπράγματης ασφάλειας και του υψηλότερου 

λειτουργικού κινδύνου (π.χ. απάτες) στον οποίο εκτίθενται οι δανειστές. 

■ Στην Ελλάδα, πλέον των ανωτέρω, τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών 

επιβαρύνονται σημαντικά από το υψηλό ποσοστό περιπτώσεων μη εμπρόθεσμης 

αποπληρωμής των χρεωστικών υπολοίπων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα 

μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια ανέρχονταν, το Σεπτέμβριο του 2007 

στο 6,4% (από 6,9% το Δεκέμβριο του 2006) του συνόλου των καταναλωτικών 

δανείων, γεγονός που κατά κύριο λόγο οφείλεται στο πρόσφατο άνοιγμα της 

σχετικής αγοράς και στους περιορισμούς χρήσης του συστήματος 

συγκέντρωσης κινδύνων της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε..  

■ Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματικών δανείων ύψους 

κάτω από 1 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

απασχολούν μέχρι 2 εργαζομένους. Πρόκειται δηλαδή, στην ουσία, για δάνεια 

                                                      
11 Με την παραδοχή βεβαίως που επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι τα στοιχεία δεν είναι 
απολύτως συγκρίσιμα. 
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προς πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούμενους. Από τη φύση 

των επιχειρήσεων αυτών, τα όχι πάντα απολύτως διαφανή δομικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας στην οποία λειτουργούν και 

δραστηριοποιούνται και τις παγιωμένες συναλλακτικές πρακτικές, η αξιολόγηση 

της πιστοληπτικής τους ικανότητας γίνεται κατ' ανάγκη αποκλειστικά από τις 

τράπεζες για ιδία χρήση, είναι ιδιαίτερα δυσχερής και δαπανηρή, ενώ ενέχει και 

υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και ευαισθησίας σε μη προβλέψιμα και συνεπώς, 

αστάθμητα τυχαία γεγονότα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 

ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς επαγγελματίες και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις υπολειπόταν ελάχιστα του αντίστοιχου ποσοστού των 

καταναλωτικών δανείων και ανερχόταν, το Σεπτέμβριο του 2007, στο 5,6% (από 

6% το Δεκέμβριο του 2006). 

 

3.7  Πρόσφατες κανονιστικές ρυθμίσεις στην λειτουργία των τραπεζών 

3.7.1 Ρυθμιστικό πλαίσιο 

Σε κάθε χώρα οι τράπεζες λειτουργούν μέσα σε ένα λεπτομερές ρυθμιστικό 

πλαίσιο, που έχει διαμορφωθεί και εξελίσσεται με στόχο την ικανοποίηση ποικίλων 

αιτημάτων πολιτικής (όπως, ενδεικτικά, η διασφάλιση της σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, η προστασία των καταναλωτών και η καταπολέμηση 

του οικονομικού εγκλήματος). Οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις προς τις οποίες οι τράπεζες 

οφείλουν να συμμορφώνονται (π.χ. απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, υποχρεώσεις 

εσωτερικής διακυβέρνησης, υποχρεώσεις ταυτοποίησης των πελατών, απαιτήσεις 

ανάπτυξης εξελιγμένων μεθόδων υπολογισμού και διαχείρισης κινδύνων, υποχρεώσεις 

διαφάνειας, κ.λπ.) συνιστούν αναπόφευκτο συστατικό στοιχείο του κόστους 

κεφαλαίων, το οποίο τελικά επιβαρύνει την πελατεία (καταθέτες και δανειολήπτες) και 

τους μετόχους των τραπεζών. Όσο μεγαλύτερες είναι οι επιβαρύνσεις και οι 

περιορισμοί που επιβάλλονται στις τράπεζες για την ικανοποίηση αυτών των 

ρυθμιστικών υποχρεώσεων, τόσο επαχθέστερη είναι και η επίδραση τους στο κόστος 

των τραπεζικών κεφαλαίων και στη διαμόρφωση υψηλότερων επιτοκίων. 
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Η τράπεζα της Ελλάδας είναι η ρυθμιστική και εποπτεύουσα αρχή των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Το ρυθμιστικό και ελεγκτικό περιβάλλον 

στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί βαθμιαία κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, και 

προσεγγίζει πλέον τα άλλα συστήματα των χωρών της Ε.Ε. δεδομένου ότι όλες οι 

σχετικές οδηγίες του Συμβουλίου της Ε.Ε. έχουν ενσωματωθεί στον ελληνικό νόμο. 

Σύμφωνα, με τον Martinez (2007), αναλυτή της Standard & Poor's12, επειδή τώρα το 

σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος γίνεται πιο 

περίπλοκο, οι ρυθμιστικές ελληνικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν σε μια δυναμική 

επίβλεψη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που αποκτά αυξημένες ανάγκες λόγω 

της επέκτασης των Ελληνικών τραπεζών σε αγορές λιγότερο ώριμές αλλά ιδιαίτερα 

δυναμικές (Νοτιοανατολική Ευρώπη). 

 

3.7.2 Η Οδηγία για τη Βασιλεία II 

 Οι Οδηγίες υπ' αριθμ. 2006/48 «σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 

δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων» και 2006/49 «για την επάρκεια των ιδίων 

κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων» (L 

177/30.6.2006), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εξετάζουν θέματα 

κεφαλαιακής επάρκειας των επενδυτικών επιχειρήσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων 

και προτείνουν νέες μεθόδους άσκησης της εποπτείας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, 

σε ατομική και ενοποιημένη βάση. Οι Οδηγίες αυτές βασίζονται στις διατάξεις της 

συμφωνίας-πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία που 

εκδόθηκε στις 26 Ιουνίου 2004 και αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα με διεθνή παρουσία 

και οι οποίες έχουν υποστεί ορισμένες προσαρμογές, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή 

τους από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 

 

                                                      

12 Σύμφωνα με την αξιολόγηση της τραπεζικής αγοράς όλων των χωρών από την S&Ps, η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην ομάδα 4 όσον αφορά στην αξιολόγηση του κινδύνου της τραπεζικής αγοράς 
(Banking Industry Country Risk Assessment). Η διαβάθμιση της κλίμακας είναι από 1 έως 10 με 
καλύτερο δείκτη το 1. (Για περισσότερα στοιχεία δείτε, "Banking Industry Country Risk: These Are The 
Good Old Days", που δημοσιεύτηκε στις 6 Ιουνίου 2006 στο Ratings Direct). 
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Ποια είναι η Επιτροπή της Βασιλείας 

Η Επιτροπή της Βασιλείας ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1973 σε μια περίοδο 

κατά την οποία η κατάργηση του διεθνούς νομισματικού συστήματος σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods το 1973 σηματοδότησε μια περίοδο 

έντονων διακυμάνσεων και μεταβλητότητας των ισοτιμιών και των επιτοκίων. 

Αποτέλεσμα αυτού, ήταν οι τράπεζες να καταστούν ιδιαίτερα ευάλωτες στον μέχρι 

πρότινος άγνωστο κίνδυνο των συναλλαγματικών και επιτοκιακών μεταβολών. 

Γρήγορα είχαμε τα πρώτα θύματα της νέας εποχής. Το 1974 η γερμανική τράπεζα 

Bankhaus I.D. Herstatt προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου αναστάτωση στη διεθνή 

διατραπεζική αγορά. Η τράπεζα χρεοκόπησε εξαιτίας άστοχων θέσεων σε 

προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος και προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο 

σύστημα. Το περιστατικό αυτό, μαζί και με άλλα μικρότερης εμβέλειας, κατέδειξαν την 

ανάγκη διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας. Προτεραιότητα 

δόθηκε στη θεσμοθέτηση συνεργασίας ανάμεσα στις νομισματικές και τραπεζικές 

εποπτείες με στόχο την πρόληψη συστημικών κρίσεων και τη διασφάλιση της 

σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και οδήγησαν στη σύσταση της 

περίφημης Επιτροπής της Βασιλείας. Η χρεοκοπία της Αγγλικής τράπεζας Barings το 

1995, λόγω αναποτελεσματικών εσωτερικών διαδικασιών προέβαλλε την αναγκαιότητα 

μέτρησης και του λειτουργικού κινδύνου13. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι λογιστικοί 

κανόνες στις περισσότερες χώρες, δεν φαίνεται να επιτρέπουν μίας καθαρή προσέγγιση 

για τον υπολογισμό προβλέψεων ειδικά για τον λειτουργικό κίνδυνο. Συνήθως οι 

υφιστάμενοι κανόνες επιτρέπουν τον καθορισμό προβλέψεων μόνο για μελλοντικές 

υποχρεώσεις που συνδέονται με γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί. Ήταν αναγκαίο 

λοιπόν για τα μέλη της Επιτροπής να εξετάζουν και αναλύουν συνεχώς τις εξελίξεις 

στις οικονομίες και το τραπεζικό σύστημα των χωρών για τη δημιουργία όσο το 

δυνατόν αποτελεσματικότερου εποπτικού περιβάλλοντος. 

                                                      
13 Φαινομενικά η πτώση της Barings συνδέθηκε με την δράση ενός μόνο διαπραγματευτή, του 28χρονου 
Nick Leeson, που απώλεσε 1,3 δις δολάρια σε διαπραγμάτευση παραγώγων. Το πραγματικό πρόβλημα 
ήταν η αποτυχία των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου αφού ο Leeson είχε τον έλεγχο τόσο των 
συναλλαγών όσο και των διαδικασιών απεικόνισης των συναλλαγών (Οικονομικό Δελτίο ALPHA 
BANK, Τεύχος 83, σελ 20 /2002 ). 
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Η αρχιτεκτονική της «Βασιλείας ΙΙ» βασίζεται σε τρεις πυλώνες: α) Πυλώνας Ι: 

επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των αναλαμβανόμενων 

κινδύνων (πιστωτικού, αγοράς και λειτουργικού), β) Πυλώνας ΙΙ: εποπτικές διαδικασίες 

ανασκόπησης και αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και γ) 

Πυλώνας ΙΙΙ: πειθαρχία της αγοράς μέσω της δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά με τη 

διάρθρωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών. 

Ιδιαίτερα η οδηγία για την Βασιλεία ΙΙ επιβάλει τη θέσπιση εσωτερικών 

διαδικασιών, ως αναπόσπαστου μέρους του πλαισίου της εταιρικής τους 

διακυβέρνησης για τον προσδιορισμό των κεφαλαίων που απαιτούνται προς κάλυψη 

των πάσης φύσεως κινδύνων, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων, και την υποχρέωση δημοσιοποίησης των 

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για την ενίσχυση της συνέπειας και 

διαφάνειας παρέχοντας στους συναλλασσόμενους και τους εν γένει μετέχοντες στην 

αγορά τη δυνατότητα σύγκρισης ως προς την ακολουθούμενη από κάθε πιστωτικό 

ίδρυμα πολιτική. Έτσι, επιβάλλονται όροι μεγαλύτερης διαφάνειας οι οποίοι θα έχουν 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών δανειοδότησης των 

επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Η συγκέντρωση και 

παρουσίαση από τις επιχειρήσεις όλων αυτών των πληροφοριών διαχείρισης κινδύνου 

διευκολύνουν και την παρουσίαση αξιόπιστων πληροφοριών χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το επενδυτικό κοινό. 

 Οι διατάξεις της Βασιλείας II αναμένεται να ευνοήσουν ιδιαίτερα τις υγιείς 

επιχειρήσεις, αφού η παρουσίαση στοιχείων χαμηλού κινδύνου και τα ισορροπημένα 

χαρτοφυλάκια, θα σημαίνουν ταυτόχρονα ελάφρυνση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, με 

συνέπεια χαμηλότερα επιτόκια ή και άλλους ευνοϊκούς όρους δανεισμού14. Αντίθετες 

συνέπειες αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που δεν διασφαλίζουν 

                                                      
14 Ανώτατα διοικητικά στελέχη των τραπεζών (Λεφάκης Ε.Τ.Ε., Μπαλής EFG Eurobank-Ergasias και 
Ζαγορήσιος ALPHA BANK), σε αρθρογραφία τους, συμφωνούν με τις προτάσεις της Επιτροπής 
Βασιλείας ΙΙ και τονίζουν ότι «…ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών κι ειδικότερα των χορηγήσεων σε 
ένα νέο περιβάλλον χωρίς ανάλογη διαχείριση του ρίσκου, θα σημαίνει υψηλότερες επισφάλειες & 
δέσμευση υψηλότερων κεφαλαίων με σημαντικό κόστος...» (Μπαλής Β.). 
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ορθολογική διαχείριση του κινδύνου τους (Βρέντζου & Νούνης 2007). Αναμένεται, 

συνεπώς, βελτίωση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω των όρων 

χρηματοδότησης τους και των διαθέσιμων κεφαλαίων τους αλλά και την επένδυση των 

διαθέσιμων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων στις αποδοτικότερες επιλογές. 

 

3.7.3  Η Οδηγία MiFID 

Η Οδηγία 2004/39 για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες γνωστή ως MiFID (τα 

αρχικά των λέξεων Markets in Financial Instruments Directive - Οδηγία για τις Αγορές 

Χρηματοπιστωτικών Μέσων) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές 

θεσμικές εξελίξεις, η οποία έχει ως στόχο την περαιτέρω σύγκλιση και εναρμόνιση των 

ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Ειδικότερα, βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η 

εξασφάλιση της ρυθμιστικής εναρμόνισης εντός της ευρωπαϊκής κοινότητας 

προκειμένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών αλλά και να 

διευκολυνθεί η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Κοινότητα βάσει της πρακτικής 

του «ενιαίου διαβατηρίου» και της αρχής της εποπτείας του κράτους-μέλους 

καταγωγής. Από την άλλη πλευρά, ο τελικός σκοπός της Οδηγίας είναι η ενίσχυση του 

ανταγωνισμού στις αγορές κεφαλαίου, ο οποίος επιτυγχάνεται με την κατάργηση του 

κανόνα της συγκέντρωσης των εντολών στο χρηματιστήριο και τη δυνατότητα 

εκτέλεσης τέτοιων εκτός χρηματιστηρίου (εσωτερικοποίηση των εντολών). 

Η νέα οδηγία εισάγει μία σειρά από νέες ρυθμίσεις και διαδικασίες 

προσαρμόζοντας τα θεσμικά δεδομένα στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες 

διεύρυνσης των αγορών και δραστηριοτήτων και αναμένεται να επηρεάσει θετικά τη 

διάρθρωση και λειτουργία του χρηματοοικονομικού τομέα γενικότερα. Πιο 

συγκεκριμένα, το νέο απελευθερωμένο καθεστώς αναμένεται ότι: 

 θα διευρύνει τις επιχειρηματικές δυνατότητες και ευκαιρίες των 

συμμετεχόντων στις αγορές, 

 θα θέσει ίσους όρους ανταγωνισμού και 

 θα προστατεύει αποτελεσματικότερα τους επενδυτές και τις αγορές. 

Στην Ελλάδα, η χρηματιστηριακή αγορά πλέον θα διέπεται όπως και οι 
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υπόλοιπες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, από τους ίδιους κανόνες για τις 

οργανωμένες αγορές, οι οποίες για πρώτη φορά εναρμονίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις οργανωμένες αγορές αφορούν θέματα όπως τους 

κανόνες εισαγωγής προς διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και κανόνες για 

την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση παραγώγων επί εμπορευμάτων και μεριδίων 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων αλλά και τους εξειδικευμένους και ιδιαίτερα τεχνικούς κανόνες 

για την προ και μετά συναλλακτική διαφάνεια. 

Επιπλέον, η MiFID διευρύνει τις αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών ως προς 

την άσκηση του εποπτικού τους έργου και ενισχύει περαιτέρω τους κανόνες για την 

ακεραιότητα των αγορών, ενώ ρυθμίζει θέματα σχετικά με την αδειοδότηση και τη 

λειτουργία των συστημάτων κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης ή 

διακανονισμού συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Τα συστήματα αυτά 

ασκούν τις δραστηριότητες της οριστικοποίησης ή διευθέτησης της οριστικοποίησης 

συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα και τα οποία πρέπει κατ' ελάχιστο να 

παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα οργάνωσης για την άσκηση των εν λόγω 

δραστηριοτήτων, όπως διάθεση απαραίτητων μηχανισμών για την αποτροπή 

συστημικών κινδύνων, διασφάλιση της ύπαρξης συνθηκών διαφάνειας και διάθεση 

Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως θέματα σχετικά 

με τις διαδικασίες, τους κανόνες πρόσβασης στο σύστημα και τις υποχρεώσεις των 

μελών σε αυτό, τους κανόνες διαχείρισης κινδύνου για τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας του συστήματος καθώς και την ύπαρξη κεφαλαίου ασφαλειοδοτικού 

χαρακτήρα ή την υποχρέωση των μελών του για την παροχή ασφαλειών. 

Συνοψίζοντας, η ενσωμάτωση των οδηγιών της Βασιλείας II και της MiFID 

στην ελληνική νομοθεσία αποβλέπει στην: 

 απλοποίηση και συστηματικοποίηση ολόκληρου του νομοθετικού πλαισίου 

για την κεφαλαιαγορά καθώς και στην ενοποίηση της εποπτείας 

  αμοιβαία αναγνώριση του ορισμού των ιδίων κεφαλαίων και βελτίωση της 

ποιότητας των χορηγήσεων  

 αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της 
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ευρωστίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

 διαφάνεια των συναλλαγών και βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών 

και των επενδυτών 

 αποτελεσματικότερη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου των 

πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω διαβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας 

των πιστούχων του χαρτοφυλακίου τους 

 ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπισης των διαταραχών και ανισορροπιών 

του συστήματος ώστε να διασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα 

 στενή παρακολούθηση από τον τραπεζικό τομέα των γενικότερων εξελίξεων 

στην εγχώρια αλλά και την παγκόσμια οικονομία 

3.8  Πιστοληπτική διαβάθμιση των Ελληνικών τραπεζών 

 Η πιστοληπτική διαβάθμιση κάθε τράπεζας αξιολογείται από διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης με συνεκτίμηση διαφόρων κριτηρίων, όπως κυρίως το μέγεθος, τη 

φερεγγυότητα, τη διάρθρωση και την ποιότητα του ενεργητικού και του παθητικού, τα 

οικονομικά αποτελέσματα και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της. 

 Στον πίνακα 3.4 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάταξη των πέντε 

μεγαλύτερων Ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις του 

οίκου Standard and Poor’s (S&P’s). Εκτός από την αξιολόγηση των τραπεζών, δίνεται 

και ανάλογη αξιολόγηση της Ελλάδας σαν χώρα, ώστε τα στοιχεία να είναι συγκρίσιμα 

με χώρες ανάλογης οικονομικής θέσης.  

Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική διαβάθμιση των Ελληνικών τραπεζών 

ΤΡΑΠΕΖΑ Οίκος S&Ps Μήνας Δημοσίευσης 
Emporiki Bank A+/Stable/A-1 Απρίλιος 2008 

ALPHA BANK A-/Stable/A-2 Απρίλιος 2008 

EFG Eurobank Ergasias A-/Stable/A-2 Ιούλιος 2007 

Piraeus Bank BBB+/Positive/A-2 Φεβρουάριος 2008 

National Bank of Greece BBB+/Stable/A-2 Μάιος 2008 

Hellenic Republic A/Stable/A-1  
Πηγή: Standard & Poor’s 
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 Η Emporiki Bank οφείλει σε μεγάλο ποσοστό την αναβάθμιση της αξιολόγησής 

της τόσο στην εξαγορά από την Credit Agricole όσο και στην μεγάλη προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της και του δανειακού της χαρτοφυλακίου. 

 Ανάλογες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής διαβάθμισης των τραπεζών 

δημοσιεύονται κατά καιρούς και από τους διεθνείς οίκους Moody’s και Fitch, χωρίς 

ιδιαίτερες αποκλίσεις μεταξύ τους. 

Σύμφωνα με το περιοδικό “The Banker”, που εκδίδεται από τους Financial 

Times Ltd, στην ετήσια έκδοσή του που περιλαμβάνει τις 1000 μεγαλύτερες τράπεζες 

του κόσμου15 αξιολογώντας τα οικονομικά στοιχεία του 2007, εννέα ελληνικές 

τράπεζες συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό. Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται στην 

καλύτερη θέση (117) από όλες τις Ελληνικές τράπεζες έναντι της 99ης που είχε  το 

2006, η ALPHA BANK στην 134η θέση (έναντι της 141ης το 2006), η Πειραιώς στην 

262η ενώ η Emporiki Bank βελτίωσε αισθητά την θέση της μετά την εξαγορά της από 

την Credit Agricole καταλαμβάνοντας την 293η θέση (έναντι της 387ης το 2006). 

Αντίθετα η ATE bank υποχώρησε 28 θέσεις (στην 330η θέση το 2007 έναντι της 302ης 

το 2006). Τόσο η ASPIS Bank όσο και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βελτίωσαν 

σημαντικά την κατάταξή τους καταλαμβάνοντας τις θέσεις 894η  και 440η κατά το 2007 

έναντι της 999ης και 456ης αντίστοιχα του 2006. Στην σχετική κατάταξη εισέρχονται για 

πρώτη φορά η Attica Bank στη θέση 722 και η Probank στη θέση 826. Ο βασικός 

μέτοχος της ελληνικής Eurobank, ο ελβετικός τραπεζικός όμιλος EFG Bank European 

Financial Group, βρίσκεται στην 116η θέση της παγκόσμιας κατάταξης από την 111η 

που ήταν το 2006. Την πρώτη θέση στην σχετική κατάταξη του “The Banker” 

καταλαμβάνει ο βρετανικός όμιλος HSBC, και ακολουθούν η Citigroup και η Royal 

Bank of Scotland.   

 

3.9 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιασθήκαν τα κυριότερα σημεία του σύγχρονου 

                                                      
15 The Banker, “TOP 1000 World Banks 2008”, έκδοση 1η Ιουλίου 2008. 
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ελληνικού τραπεζικού τομέα. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στην ισχυροποίηση των 

τραπεζών μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και αναλύθηκαν τα στοιχεία των 

μεριδίων που κατέχουν στην τραπεζική αγορά οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. 

Ακόμη, συζητήθηκαν οι πρόσφατες κανονιστικές και ρυθμιστικές αλλαγές που 

προτείνουν οι οδηγίες της Βασιλείας ΙΙ και της MiFID όσον αφορά την εναρμόνιση της 

λειτουργίας των ελληνικών και των ευρωπαϊκών τραπεζών. 

Από την παραπάνω παρουσίαση προέκυψε ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

αποτελεί ίσως τον κλάδο της ελληνικής οικονομίας που έχει τις περισσότερες και πιο 

αισιόδοξες προοπτικές ανάπτυξης. Αν και η τραπεζική αγορά χαρακτηρίζεται από 

έντονη συγκέντρωση, τα μεγέθη των ελληνικών τραπεζών είναι πολύ μικρά σε 

σύγκριση με τα μεγέθη των ευρωπαϊκών τραπεζών. Όμως, οι Διοικήσεις των τραπεζών 

δεν δίστασαν να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες στις αναδυόμενες αγορές της 

Ν.Α. Ευρώπης και να κάνουν έντονη την παρουσία τους στις οικονομίες των χωρών 

αυτών. Παράλληλα, η συνετή διαχείριση των πόρων και η επιλεκτική επενδυτική 

τοποθέτηση, περιόρισε σε σημαντικό βαθμό τις επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς 

χρηματιστηριακής κρίσης στα κεφάλαια αλλά και την αξιοπιστία των ελληνικών 

τραπεζών.  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο οι σημαντικές επενδυτικές 

ενέργειες των Ελληνικών τραπεζών (εξαγορές, στρατηγική επέκτασης) που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, όσο και το νέο διαμορφούμενο ρυθμιστικό και 

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών τραπεζών (οδηγίες Βασιλείας ΙΙ και 

MiFID), συνδέονται άμεσα με τους στόχους της εταιρικής διακυβέρνησης. Όμως, κάθε 

προσπάθεια εφαρμογής συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης στο χώρο των τραπεζών, 

θα πρέπει  να λαμβάνει υπόψη της την διαφορετικότητα του τραπεζικού τομέα, θέμα 

που αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο.  
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Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να διερευνήσει την μέχρι σήμερα 

ακαδημαϊκή και εμπειρική έρευνα και να διακρίνει την ιδιαιτερότητα του τραπεζικού 

τομέα σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Η πρώτη 

ενότητα περιγράφει σύντομα τον ορισμό της εταιρικής διακυβέρνησης υπό το πρίσμα 

του τραπεζικού κλάδου. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τους κύριους παράγοντες που 

δίνουν τα ειδικά χαρακτηριστικά των τραπεζών από πλευράς των μετόχων και των 

άλλων εμπλεκομένων. Η τρίτη ενότητα αναλύει το ιδιαίτερα θεμελιώδες και ευαίσθητο 

ζήτημα του ελέγχου στο χώρο λειτουργίας των τραπεζών. Η τέταρτη ενότητα εστιάζει 

στα κρίσιμα σημεία και διαμορφώνει προτάσεις ως προς την πιθανή μελλοντική 

κατεύθυνση της εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό κλάδο. Τέλος, στην πέμπτη 

ενότητα αναλύονται οι ερευνητικές υποθέσεις που αναδείχθηκαν από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ιδιαιτερότητα του Ελληνικού τραπεζικού τομέα.  
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4.1  Τράπεζες και εταιρική διακυβέρνηση  

Αναμφισβήτητα, ο διαμεσολαβητικός χρηματοοικονομικός ρόλος των τραπεζών 

είναι εξαιρετικά σημαντικός στην οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους ειδικότερα δε για 

τις αναπτυσσόμενες χώρες (King & Levine (1993a,b), Levine (1997)). Επιπλέον, σε 

οικονομίες με ανώριμη χρηματιστηριακή αγορά, οι τράπεζες αποτελούν την κύρια πηγή 

άντλησης κεφαλαίων τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά ενώ 

παράλληλα είναι ο πιο προτιμητέος χώρος αποταμίευσης των ατόμων (Blommestein & 

Spencer, 1993). Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι, το πρόσφατα 

απελευθεροποιημένο τραπεζικό σύστημα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης λόγω 

της ιδιωτικοποίησης των κρατικών επιχειρήσεων και της μείωσης περιοριστικών 

οικονομικών κανονισμών, παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία αποφάσεων και ενεργειών 

στα ανώτατα στελέχη των τραπεζών (Buch 1993). Παρά όμως τον όποιο βαθμό 

απελευθεροποίησης που υπάρχει στο νομισματοπιστωτικό σύστημα κάθε χώρας, 

παραμένει θεμελιώδες καθήκον και μέλημα των κυβερνήσεων – μέσω ρυθμιστικών 

κανόνων και νομοθετημάτων - η προστασία των κεφαλαίων των καταθετών και η 

διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού προς την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος. 

Η αποτυχία (χρεοκοπία) μιας τράπεζας μπορεί να προκαλέσει σημαντικό δημόσιο κόστος 

και να δημιουργήσει ευρύτερες μακροοικονομικές επιπτώσεις (Calomiris 1993). Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε μόλις πρόσφατα από την μεγάλη κρίση που περνάει ο 

τραπεζικός κλάδος στην Αμερική (με επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο) που υποχρέωσε 

τόσο την ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και την ίδια την 

αμερικάνικη κυβέρνηση να παρέμβουν, σε μία προσπάθεια διάσωσης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και περιορισμού απρόβλεπτων, όσον αφορά το μέγεθός 

τους, δυσμενών εξελίξεων. 

Τα προαναφερθέντα, αντικατοπτρίζουν την σπουδαιότητα της εταιρικής 

διακυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα κάθε χώρας καθώς και την σημασία μιας εφικτής 

προσέγγισης της διαχείρισης της. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, 

μια “στενή” προσέγγιση της εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα, 

αντιμετωπίζει την δομή της ως μηχανισμό μέσω του οποίου οι μέτοχοι βεβαιώνονται ότι 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η διαφορετικότητα του τραπεζικού τομέα στο ζήτημα της εταιρικής 
διακυβέρνησης  

 
Διδακτορική διατριβή: Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 

105

οι διοικούντες θα ενεργήσουν και θα διαχειριστούν την επιχείρηση με κύριο μέλημά τους 

το όφελος των μετόχων (Shleifer & Vishny, 1997) αλλά και των άλλων ενδιαφερομένων 

Ο.Ο.Σ.Α 1). Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι Macey & O’Hara (2001), ειδικότερα στην 

περίπτωση των τραπεζικών ιδρυμάτων πρέπει να υιοθετηθεί μια ευρύτερη άποψη της 

εταιρικής διακυβέρνησης. Οι λόγοι που επιβάλλουν την άποψη αυτή είναι κυρίως η 

ιδιαίτερη μορφή των τραπεζικών εργασιών και επομένως οι μηχανισμοί της εταιρικής 

διακυβέρνησης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους όχι μόνο τους μετόχους αλλά και τους 

καταθέτες. Τους παραπάνω λόγους συμμερίζεται η πιο πρόσφατη προσέγγιση στην 

εταιρική διακυβέρνηση - όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση στο χώρο των 

τραπεζών -  που έχει δημοσιευθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας2 τον Ιούλιο του 

2005. Σύμφωνα με αυτό το συμβουλευτικό έγγραφο η "εταιρική διακυβέρνηση 

περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο μία επιχείρηση αλλά και ένα ίδρυμα διοικούνται 

από τα διοικητικά συμβούλιά τους και τα ανώτερα στελέχη και που έχει επιπτώσεις στο 

πως οι τράπεζες:  

 Καθορίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους (συμπεριλαμβάνοντας στους 

στόχους αυτούς και την προσδοκώμενη από τους μετόχους απόδοση των 

επενδυμένων κεφαλαίων τους).  

 Προσδιορίζουν τις διαδικασίες και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται το σύνολο 

των προσφερόμενων τραπεζικών υπηρεσιών.  

 Εκπληρώνουν με υπευθυνότητα τις υποχρεώσεις προς στους μετόχους τους 

λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα των άλλων ενδιαφερομένων 

(stakeholders)3.  

                                                      
1 OECD Principles of Corporate Governance, revised April 2004, originally issued June 1999. Οι αρχές 
του ΟΟΣΑ αποτελούν ένα από τα δώδεκα βασικά πρότυπα του οικονομικού συμβουλίου 
σταθερότητας(Financial Stability Forum).  
2Η Επιτροπή της Βασιλείας για τον έλεγχο των  τραπεζών (The Basel Committee on Banking 
Supervision) είναι μία επιτροπή που μέλη της είναι εκπρόσωποι των εποπτικών αρχών των τραπεζών και 
των κεντρικών τραπεζών των χωρών που συμμετέχουν. Ιδρύθηκε το 1975 και οι χώρες που συμμετέχουν 
είναι: το Βέλγιο, ο .Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω 
Χώρες, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η έδρα της 
βρίσκεται στην Βασιλεία (Ελβετία και τα συνέδρια λαμβάνουν χώρα στο κτίριο της Bank for 
International Settlements (BIS).  
3Οι εποπτικές αρχές, η κυβέρνηση και οι καταθέτες είναι μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών 
(stakeholders) λόγω του μοναδικού ρόλου των τραπεζών στις εθνικές αλλά και τοπικές οικονομίες και τα 
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 Ευθυγραμμίζουν τις εταιρικές δραστηριότητες και τη συνολική 

συμπεριφορά με την προσδοκία ότι οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κατά 

τρόπο ασφαλή και σωστό αλλά και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους 

και κανονισμούς και τέλος 

 Προστατεύουν τα συμφέροντα των καταθετών. 

Δεδομένου ότι θα συζητηθεί στην επόμενη ενότητα, η ειδική περίπτωση του 

τραπεζικού κλάδου απαιτεί - εκτός από μια ευρύτερη προσέγγιση της εταιρικής 

διακυβέρνησης - την επέμβαση του κράτους προκειμένου να ελεγχθεί η διαχειριστική 

συμπεριφορά των τραπεζών.  

 

4.2  Λόγοι διαφοροποίησης τραπεζικού τομέα στο ζήτημα της εταιρικής 

διακυβέρνησης 

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, είναι σημαντικό να εξετασθούν τα 

σημαντικότερα ζητήματα της εταιρικής διακυβέρνησης μέσα από το πρίσμα των 

ιδιομορφιών του τραπεζικού κλάδου (Freixas & Rochet, 1997). Σύμφωνα με πολλούς 

ερευνητές το γεγονός που καθιστά τις τράπεζες πραγματικά διαφορετικές από άλλες 

επιχειρήσεις είναι ότι τα τραπεζικά ιδρύματα ταυτόχρονα:  

1) προσφέρουν πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών και  

2) έχουν πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία των δανειζόμενων πελατών τους, 

τους οποίους και άμεσα ελέγχουν (Fama, 1985). 

Ειδικότερα οι τράπεζες, πρώτον, συμμετέχουν στο σύστημα πληρωμών μιας 

χώρας (αλλά και σε διεθνείς συναλλαγές) μειώνοντας το κόστος συναλλαγών και 

διευρύνοντας τις δυνατότητες για την δημιουργία πληθώρας συναλλαγών (λόγω 

περιορισμού του κόστους). Δεύτερον και εξίσου σημαντικό, οι τράπεζες 

διαδραματίζουν έναν σημαντικότατο ρόλο όσον αφορά την διαχείριση πληροφοριών 

αλλά και το ζήτημα της αντιπροσώπευσης (agency problem) που είναι το κύριο θέμα 

των χρηματοοικονομικών αγορών. Οι τράπεζες επενδύουν σε σύγχρονες τεχνολογίες 

                                                                                                                                                           
οικονομικά συστήματα, και των σχετικών αφανών ή ρητών εγγυήσεων μέρους των κατατεθειμένων στις 
τράπεζες κεφαλαίων.  
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και πληροφοριακά συστήματα που τις επιτρέπουν να εξετάζουν λεπτομερώς τους 

υποψήφιους δανειακούς πελάτες. Έτσι, περιορίζουν το πρόβλημα του να δανείσουν 

χρήματα σε μη φερέγγυους πελάτες εκμεταλλευόμενες το πλεονέκτημα που έχουν στην 

συγκέντρωση πληροφοριών, δυνατότητα που δεν έχουν οι πελάτες των τραπεζών 

(asymmetries in information). Με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες εξασφαλίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την ομαλή αποπληρωμή των δανείων τους και παράλληλα περιορίζουν το ηθικό 

θέμα (moral hazard problem) της κερδοσκοπικής συμπεριφοράς των δανειζομένων ή 

και ακόμη την σκόπιμη παραπλάνηση των τραπεζών (π.χ. με την προσκόμιση ψευδών 

στοιχείων) με στόχο την μη αποπληρωμή του δανείου. Οι Mester, et al. (2001) 

τεκμηριώνουν ότι οι τράπεζες έχουν μία συνεχή και αδιαμφισβήτητη πρόσβαση στα 

οικονομικά στοιχεία των δανειζόμενων επιχειρήσεων, τα οποία τους επιτρέπουν να 

έχουν μία διαρκή εποπτεία στην πιστοληπτική τους ικανότητα. Αντιθέτως, οι καταθέτες 

δεν ξέρουν την αληθινή αξία του χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας (αξιολογώντας την 

ποιότητα των δανειακών πελατών της) αφού υπό αυτήν τη μορφή δεν είναι 

ανακοινώσιμα και παράλληλα, αν γινόταν θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό το κόστος 

(υπονοώντας ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων μιας τράπεζας είναι εύκολα 

μεταβαλλόμενο) (Bhattacharya et al. 1998, p761).  

Επιπρόσθετα, η χρήση των νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων και των δομημένων ομολόγων4, έχει 

καταστήσει την ανάληψη κινδύνου από τις Τράπεζες ακόμα δυσκολότερο να 

αξιολογηθεί, αφού απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις και πληθώρα παραγόντων 

επηρεάζουν την αποδοτικότητα τους. Μόνο τα ανώτατα τραπεζικά στελέχη με ένα καλό 

σύστημα πληροφοριών και οι ισχυρές τραπεζικές δεξιότητες μπορούν αποτελεσματικά 

να ελέγξουν την ποιότητα των χαρτοφυλακίων. Ως συνέπεια αυτής της ασύμμετρης 

πληροφόρησης, τα στελέχη των τραπεζών έχουν ένα ακόμη κίνητρο κάθε περίοδο να 

                                                      
4 Τα δομημένα ομόλογα χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στην περίοδο των χαμηλών επιτοκίων. Προτιμώνται 
γιατί τα 2 πρώτα χρόνια έχουν επιτόκιο πάνω από τα επίπεδα της αγοράς. Στη συνέχεια το ίδιο επιτόκιο 
διαμορφώνεται με βάση κάποια δομή που προκύπτει από τις εκτιμήσεις του επενδυτή (ανάληψη ρίσκου) 
για τις προοπτικές της αγοράς. Στις αρχές του 2007 δημοσιοποιήθηκε το θέμα της επένδυσης σε 
δομημένα ομόλογα αποθεματικών κεφαλαίων ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων οι διοικήσεις των 
οποίων ελάχιστα γνώριζαν για το χρηματοοικονομικό αυτό προϊόν και όμως προχώρησαν στην επένδυση 
αυτή.  
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επενδύουν σε πιο επικίνδυνα χρηματοοικονομικά προϊόντα από ότι είχαν δεσμευθεί εκ 

των προτέρων προς τους μετόχους και τους επενδυτές.  

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, (Fama, (1985), Freixas & Rochet, (1997), 

Macey & Hara, (2001)) οι τράπεζες έχουν δύο επιπλέον λειτουργίες: να 

μετασχηματίζουν στοιχεία του ενεργητικού (assets transformation) και να διαχειρίζονται 

τον επενδυτικό κίνδυνο (risk management). Ειδικότερα, σε σχέση με την πρώτη 

λειτουργία, ο μετασχηματισμός  των στοιχείων του ενεργητικού γίνεται με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους:  

1) καθιερώνοντας με σχετική ευκολία μία αλλαγή του τρόπου χρήσης μιας 

ομάδας προϊόντων ώστε να το κάνει πιο κατάλληλο για τους πελάτες της 

(π.χ. μετασχηματίζει τις μικρές καταθέσεις σε μεγάλα δάνεια),  

2) παρέχοντας έναν ποιοτικό μετασχηματισμό, π.χ., λόγω της πολυπλοκότητας 

και του αβέβαιου των επενδύσεων, οι μεμονωμένοι καταθέτες μπορούν να 

έχουν καλύτερη αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους αλλά διαφοροποίηση 

του κινδύνου μέσω των τραπεζών παρά αν επέλεγαν να επενδύσουν μόνοι 

τους και  

3) παρουσιάζοντας χρονικό μετασχηματισμό δηλαδή τυπικά χρησιμοποιώντας 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έναντι μακροπροθέσμων επενδύσεων.  

Αντίστοιχα, σε σχέση με την δεύτερη λειτουργία των τραπεζών, οι τράπεζες 

διαχειρίζονται κυρίως τρείς τύπους κινδύνων:  

1) τον πιστωτικό κίνδυνο (κίνδυνος αξιολόγησης και αποπληρωμής ενός 
δανείου),  

2) τον κίνδυνος του επιτοκίου (διακύμανση επιτοκίου) και  

3) τον κίνδυνος της ρευστότητας (οι δύο τελευταίοι κίνδυνοι προέρχονται από 
τον χρονικό μετασχηματισμό που αναφέρθηκε προηγουμένως).  

Συγκεκριμένα, αυτές οι δύο συνδυαστικές βασικές λειτουργίες (ο 

μετασχηματισμός και η διαχείριση κινδύνου) τεκμηριώνουν την ιδιαιτερότητα των 

τραπεζών και αιτιολογούν γιατί οι τράπεζες, σε αντίθεση με τις άλλες επιχειρήσεις, 
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λειτουργούν με βάση ένα συγκεκριμένο (και για πολλούς αυστηρό) πλαίσιο 

νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες διατηρούν 

στοιχεία του παθητικού (καταθέσεις) συγκεκριμένης αξίας, των οποίων η δυνατότητα 

άμεσης ρευστοποίησης είναι ζωτικής σημασίας για την καλή λειτουργία του 

συστήματος πληρωμών. Όμως, από την άλλη μεριά, οι τράπεζες δανείζουν τα χρήματα 

αυτά στις επιχειρήσεις για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ρευστό (διαφορετικά θα 

αντλούσαν τα κεφάλαια αυτά από το χρηματιστήριο) που όμως η αποπληρωμή τους 

είναι αβέβαιη. Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα 

σημαντικό ηθικό πρόβλημα κινδύνου. Οι καταθέσεις, μέχρι ένα καθορισμένο ποσό, 

απολαμβάνουν κάποια μορφή δημόσιας (κρατικής) υποστήριξης, είτε ρητά (ασφάλεια 

κατάθεσης) είτε σιωπηρά (κρατική παρέμβαση ως έσχατη λύση5. Η υποστήριξη αυτή 

των καταθέσεων είναι απαραίτητη ώστε να αποτραπεί η διακοπή του συστήματος 

πληρωμών και συναλλαγών με απρόβλεπτες συνέπειες σε όλο το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα μιας χώρας. Η κρατική αυτή μερική εγγύηση των καταθέσεων αλλά και 

παρέμβαση σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος, δικαιολογεί τον δημόσιο έλεγχο και 

διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών, που σε διαφορετική 

περίπτωση θα ενεργούσαν ελεύθερα (Diamond & Dybvig, 1983). 

Κατά συνέπεια οι καταθέτες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι δεν θα χάσουν τα 

κεφάλαιά τους από ανεξέλεγκτες επενδύσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων που πιθανόν 

να έχον σαν επακόλουθο την διακοπή του συστήματος πληρωμών. Δυστυχώς, αυτό 

επίσης σημαίνει ότι από την στιγμή που οι καταθέτες εξασφαλίζουν το συναίσθημα της 

ασφάλειας έστω και για μέρους των κεφαλαίων τους που έχουν καταθέσει στις 

τράπεζες, δεν έχουν κανένα κίνητρο για να ελέγξουν τον επενδυτικό κίνδυνο των 

τραπεζών. Αντίστοιχα, οι τραπεζίτες έχουν ένα κίνητρο να αναλάβουν περισσότερους 

επενδυτικούς κινδύνους από την στιγμή που γνωρίζουν την κρατική παρέμβαση υπέρ 

των καταθετών (και επομένως εξασφάλιση πιθανόν απωλειών από μη αποπληρωμή 
                                                      
5 Η περίπτωση της τράπεζας Κρήτης το 1989 (γνωστή ως σκάνδαλο Κοσκωτά) είναι ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα κρατικής παρέμβασης ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία του κοινού προς το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Επίσης ακόμη πιο πρόσφατα (2008) η Ομοσπονδιακή Τράπεζα 
των Ηνωμένων Πολιτειών (FED) χρειάστηκε να παρέμβει (μετά την κρίση που εκδηλώθηκε στα 
subrimes loans) για την διάσωση της Fannie Mae και της Freddie Mac, δύο χρηματοοικονομικών 
κολοσσών που αγοράζουν ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια (The Economist 13/7/2008). 
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δανείων). Δεδομένου ότι μέρος της αξίας μιας τράπεζας εξαρτάται από την ύπαρξη 

εγγυημένων καταθέσεων, είναι αποδεκτό πλέον ότι οι τράπεζες πρέπει να υπόκεινται σε 

κανονισμούς σχετικά με το εύρος των δραστηριοτήτων τους καθώς επίσης και σε  

αποτελεσματικό έλεγχο. Δεν εκπλήσσει φυσικά το γεγονός ότι, η ελλιπής επίβλεψη από 

πλευράς ελεγκτικών αρχών σε συνδυασμό με την εγγύηση των καταθέσεων από μέρους 

του κράτους (χωρίς την ανάληψη κάποιας ανάλογης υποχρέωσης έναντι των καταθετών 

από πλευράς τραπεζών) συνέβαλε στην συμμετοχή των τραπεζών σε κερδοσκοπικά 

παιγνίδια αλλά και στην πτώχευση αρκετών πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την 

Αμερικάνικη κρίση των αποταμιεύσεων και δανείων (Barth & Bradley, 1989). 

 

4.3. Ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής των πρακτικών καλής εταιρικής 

διακυβέρνησης των τραπεζών  

Το βασικό ερώτημα στην αντιμετώπιση του ελέγχου αυτού, είναι εάν οι 

ισχύοντες κανονισμοί και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους και της Κεντρικής 

Τράπεζας είναι αρκετοί να εξασφαλίσουν την εφαρμογή πρακτικών καλής εταιρικής 

διακυβέρνησης στο χώρο των τραπεζών. Η απάντηση είναι αρνητική για δύο κύριους 

λόγους:  

Πρώτον, οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να επέμβουν μόνο μετά από την 

αποκάλυψη της κρίσης. Αλλά ακόμα και κατά την εκ των υστέρων ανάμειξή τους, δεν 

είναι εύκολο για τους ελεγκτές να προσδιορίσουν εγκαίρως τις αδυναμίες του 

τραπεζικού συστήματος ή ακόμα και την κατάχρηση σε μια τράπεζα, ώστε να προβούν 

σε ενέργειες που θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να μηδενίσουν τις απώλειες (ζημίες) 

των επενδυτών.  

Δεύτερον, οι αρχές που έχουν την ευθύνη της σωστής λειτουργίας των 

Τραπεζών, καθυστερούν συχνά να αντιληφθούν τους κινδύνους που δημιουργούνται 

από την κυκλοφορία στην χρηματοοικονομική αγορά καινοτόμων και πολύπλοκων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων (δομημένα ομόλογα, παράγωγα με συνδυασμό πακέτο 

μετοχών κ.λπ.), ή/και με την διακριτική ανοχή των διοικούντων, ή ακόμα και την 

ανεκτικότητα των κεντρικών τραπεζών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των 
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εμπορικών τραπεζών. Για τον λόγο αυτό μερικοί ερευνητές έχουν προτείνει νέες 

μεθόδους ελέγχου που θα συμπληρώσουν το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων 

περιορίζοντας το ηθικό πρόβλημα κινδύνου: Παραδείγματος χάρη, ο Calomiris (1999) 

προτείνει οι τράπεζες που ζητούν έμμεση χρηματοδότηση από τους επενδυτές, πρέπει 

να αναγνωρίζουν στους επενδυτές τους το δικαίωμα του ελέγχου της εφαρμογής των 

σωστών κριτηρίων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Οι Rochet 

& Tirole (1996) συνηγορούν στην μείωση του κινδύνου του συστήματος –και 

επομένως, στον περιορισμό των ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων που οφείλονται στην 

εγγύηση των καταθέσεων - μέσω του όμοιου ελέγχου μεταξύ των τραπεζών στον 

αποκεντρωμένο αμοιβαίο δανεισμό τους στη διατραπεζική αγορά.  

Η αρνητική απάντηση στο βασικό ερώτημα αν οι ισχύοντες κανονισμοί και 

ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι αρκετοί να εξασφαλίσουν την εφαρμογή πρακτικών καλής 

εταιρικής διακυβέρνησης, αναδεικνύει ένα δεύτερο σημαντικό ερώτημα το: «ποιός 

ελέγχει τα όργανα ελέγχου»; Με άλλα λόγια, ποιος ελέγχει ότι οι διευθυντές των 

τραπεζών ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο στους οφειλέτες, ώστε να περιορίσουν τον 

υπερβολικό κίνδυνο; Αρχικά, ο Diamond (1984) υποστήριξε ότι αυτή η ερώτηση (και ο 

πιθανός διπλασιασμός του κόστους του ελέγχου για τους καταθέτες) θα μπορούσε να 

αγνοηθεί, αναφέροντας ότι αφενός, εάν η τράπεζα είναι αρκετά καλά διαφοροποιημένη 

(διασπορά κινδύνου χαρτοφυλακίου) μπορεί σχεδόν τέλεια να εγγυηθεί μια σταθερή 

απόδοση στους καταθέτες της και αφετέρου, ότι δεν είναι απαραίτητος ο συνεχής 

διαχειριστικός έλεγχος της τράπεζας. Απλά αρκεί ένας λογιστικός έλεγχος όταν 

παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα. Εντούτοις, πιο πρόσφατα αναγνωρίστηκε ότι τα 

κίνητρα των τραπεζών για έλεγχο συντηρούνται μόνο εάν δεν υπάρχει καμία εγγύηση 

των καταθέσεων και η συμβατική υποχρέωση των τραπεζών να εξυπηρετούν πρώτα τις 

ανάγκες των καταθετών σε ρευστό, λειτουργεί περιοριστικά (αν όχι απειλητικά) σε 

επικίνδυνες επενδυτικές αποφάσεις των διοικούντων (Diamond & Rajan, 2000). Ακόμα 

κι αν κάποιος θεωρήσει ότι η κατάργηση της εγγύησης των καταθέσεων θα αποτελούσε 

ένα σημαντικό κίνητρο για τις τράπεζες ώστε να ελέγχουν πιο σωστά τους 

δανειζόμενους, πολλοί αμφιβάλουν για την δυνατότητα των καταθετών να ελέγξουν τις 
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τράπεζες λόγω του υψηλού κόστους της επεξεργασίας των πληροφοριών και του 

ελέγχου της αποδοτικότητας των τραπεζών (Dewatripont & Tirole, 1994).  

Επομένως, αφού οι καταθέτες δεν ελέγχουν τις τράπεζες και οι εποπτικές αρχές 

δεν δύνανται να εφαρμόσουν αποτελεσματικό έλεγχο, είναι τα ανεξάρτητα μέλη του 

Δ.Σ. αλλά και οι ίδιοι οι μέτοχοι αποτελεσματικοί στους ελέγχους προς τους διευθυντές 

των τραπεζών; Οι εξωτερικοί μέτοχοι θα έχουν θεωρητικά διαφορετικούς στόχους από 

τους διευθυντές των τραπεζών και ως εκ τούτου υπάρχει πεδίο για πιθανές συγκρούσεις 

μεταξύ των δύο. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές ή ελεγκτές κανονικά δεν έχουν άμεση 

πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες για να αξιολογήσουν την απόδοση μιας τράπεζας. 

Προφανώς οι πληροφορίες τους παρέχονται από τα αρμόδια στελέχη της τράπεζας που 

όμως αυτό και μόνο σαν γεγονός περιορίζει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου από 

τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους (Klein 1998). Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε από τα 

πρόσφατα εταιρικά σκάνδαλα της Enron και της Worldcom όπου οι παρεχόμενες 

πληροφορίες προς τους επενδυτές ήταν αναληθείς (σε συνεργασία με την ελεγκτική 

εταιρεία που είχε αναλάβει τον διαχειριστικό έλεγχο). 

Περαιτέρω, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που τίθεται είναι αν οι μέτοχοι έχουν 

την ικανότητα να ελέγξουν τους διευθυντές των τραπεζών αποτελεσματικά. 

Πρωταρχικό ρόλο στο ζήτημα αυτό διαδραματίζει το γεγονός αν ένα σημαντικό μέρος 

των μετοχών μιας τράπεζας ελέγχεται από ένα μεγαλομέτοχο (ιδιώτη ή θεσμικούς 

επενδυτές). Είναι βέβαιο ότι όταν υπάρχει μεγάλη διασπορά των μετοχών (πολλοί 

ανεξάρτητοι μικρομέτοχοι), δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο για τους μεμονωμένους 

μικρούς μετόχους να ελέγξουν την  επιχείρηση. Σε μια ενδιαφέρουσα συγκριτική 

ανάλυση των τριών χαρακτηριστικών μορφών της εταιρικής μετοχικής σύνθεσης 

(διασπορά κατοχής μετοχών λόγω εξαγορών, έλεγχος από τις τράπεζες συγκεντρωμένη 

ιδιοκτησία), οι John & Kedia (2000) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο βέλτιστος 

μηχανισμός διακυβέρνησης είναι είτε:  

1) Ελεγχόμενη μετοχική σύνθεση (όταν ο έλεγχος της τράπεζας είναι 

δαπανηρός και η πιθανή εξαγορά δεν είναι απειλή), είτε,   
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2) Έλεγχος της τράπεζας (όταν το κόστος ελέγχου είναι χαμηλό και η 

εξαγορά δεν είναι εφικτή), είτε,  

3) Διασπορά μετοχών και εχθρικές εξαγορές (όταν οι αμυντικές δυνάμεις 

απέναντι στις εξαγορές είναι χαμηλές και ο έλεγχος είναι δαπανηρός).  

Η παρουσία ενός ελεγχόμενου μεγάλου «πακέτου μετοχών» - δηλ. κάποια 

μορφή συγκεντρωμένης δομής ιδιοκτησίας με τουλάχιστον έναν μεγάλο μέτοχο - 

μπορεί να προσφέρει μια λύση, όπως παρουσιάζεται από την εμπειρία της ηπειρωτικής 

Ευρώπης και άλλων χωρών του Ο.Ο.Σ.Α. (εκτός του αγγλοαμερικανικού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος). Ο μεγαλομέτοχος έχει και το ενδιαφέρον για τον 

έλεγχο της διαχείρισης αλλά και τη δύναμη να εφαρμόσει τις διοικητικές αλλαγές που 

αυτός επιθυμεί ή συμφωνεί. Μεταξύ των λόγων για τους οποίους λείπουν οι 

μεγαλομέτοχοι στις αγγλοαμερικανικές χώρες μπορούμε να απαριθμήσουμε πρώτον, 

την ύπαρξη ρυθμιστικών περιορισμών στις ενέργειες των μεγαλομετόχων και δεύτερον 

την υψηλότερη ρευστότητα των δευτερογενών αγορών που η ευκολία εξόδου μειώνει 

το κίνητρο για την ύπαρξη μεγαλομετόχου με άποψη στα διοικητικά δρώμενα (κατά 

την έννοια του Hirschman, 1970) και επομένως, περιορίζει και την 

αποτελεσματικότητά τους ως ελεγκτικού μέσου.  

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Prowse (1995), σε μία από τις λίγες 

ερευνητικές εργασίες που επικεντρώνονται στο ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης 

των τραπεζών, εντόπισε ότι τόσο μια μικρή απειλή εξαγοράς όσο και λίγες επεμβάσεις 

από τους εξωτερικούς διευθυντές αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα της 

εταιρικής διακυβέρνησης των Bank Holding Companies (BHCs), επιτρέποντας με 

αυτόν τον τρόπο τους διευθυντές των τραπεζών να είναι λιγότερο προσηλωμένοι στους 

κανόνες της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης σε σχέση με τους διοικούντες εταιρείες 

άλλων κλάδων της οικονομίας. Επιπλέον, ο ερευνητής επισημαίνει ότι, η έλλειψη 

ενεργειών από αξιόπιστο και αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο, θα υποχρεώσει τις 

τράπεζες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κακοδιαχείρισης, να αποδεχθούν ρυθμιστική 

παρέμβαση της πολιτείας. Όμως αυτές οι αργοπορημένες εξωτερικές επεμβάσεις 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η διαφορετικότητα του τραπεζικού τομέα στο ζήτημα της εταιρικής 
διακυβέρνησης  

 
Διδακτορική διατριβή: Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 

114

συνεπάγονται και μεγαλύτερο κόστος6. Τέλος, διαπιστώνει ότι οι τράπεζες που χρήζουν 

ρυθμιστικής παρέμβασης έχουν εμφανώς την χαμηλότερη συγκέντρωση μετοχών. Το 

γεγονός αυτό υποστηρίζει την άποψη ότι η υψηλότερη συγκέντρωση μετοχών στις 

τράπεζες πιθανόν να βελτιώνει την αποδοτικότητά τους λόγω καλύτερου ελέγχου από 

τους μεγάλους μετόχους αλλά και την αντιπροσώπευσή τους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

Επιπλέον εάν, με την αφοσίωση σε σωστές διαχειριστικές αρχές των ανώτατων 

στελεχών, η λύση ύπαρξης μεγαλομετόχων εξασφαλίζει μείωση στην συχνότητα 

αντικατάστασης των διευθυντών, το γεγονός αυτό θα βελτιώσει την αποδοτικότητα της 

τράπεζας. Δεδομένου ότι οι τράπεζες ειδικεύονται στη συλλογή και επεξεργασία 

πληροφοριών, η συχνή αλλαγή των στελεχών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή γιατί, εκτός από 

το κόστος αντικατάστασης (replacement cost), η αποχώρηση διευθυντικών στελεχών 

συνεπάγεται και την απώλεια σημαντικού μεγέθους πληροφοριών που πιθανόν να 

καταλήξουν στον ανταγωνισμό ή απλά να χαθούν. Για παράδειγμα, ο Ferri (1997) 

υποστηρίζει ότι η περιορισμένη αλλαγή των διευθυντών των τραπεζικών 

υποκαταστημάτων συνδέεται με χαμηλά ποσοστά ανείσπρακτων δανείων (στις 

ιδιωτικές τράπεζες). Ο Scott (2000) διαπιστώνει ότι η χαμηλή συχνότητα αλλαγής 

διευθυντών διαχείρισης λογαριασμών πελατών και η συχνή κοινωνική επαφή με τον 

ιδιοκτήτη της επιχείρησης ενισχύουν τις σχέσεις με τους πελάτες με αμοιβαίο όφελος 

και από την άποψη αξιολόγησης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του πελάτη αλλά και 

των όρων χρηματοδότησης (επιτόκιο, χρόνος και τρόπος αποπληρωμής, εξασφαλίσεις).  

Εντούτοις, η ύπαρξη μεγαλομετόχου δεν είναι μια λύση χωρίς κόστος. 

Δημιουργείται μία σχέση ανταλλαγής μεταξύ της αποτελεσματικότητας του εταιρικού 

ελέγχου μέσω του μεγαλομετόχου και την πιθανότητα ότι αυτός ελέγχει ή εξουσιάζει 

κατά κάποιο τρόπο άλλα ενδιαφερόμενα μέρη όπως για παράδειγμα τους εργαζόμενους. 

Παράλληλα, ο μεγαλομέτοχος δύναται μόνος του ή σε συνεργασία με τα ανώτατα 

στελέχη να προχωρήσει σε ενέργειες που να αποβούν σε βάρος των άλλων 

                                                      
6 Υπολογίζεται ότι το κόστος εξαγοράς του χρέους της Lehman Brothers από την αμερικάνικη 
κυβέρνηση, θα υπερβεί τα 800 δις δολάρια. 
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μικρομετόχων. Το ζήτημα που απασχολεί τους ερευνητές είναι αν υπάρχει η 

δυνατότητα σχεδιασμού μιας τέτοιας εταιρικής ιδιοκτησιακής δομής ή καθορισμού των 

ορίων εντός των οποίων δύναται να ενεργεί ο μεγαλομέτοχος ώστε να αποτραπεί η 

εκμετάλλευση της μειοψηφίας (λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων) χωρίς παράλληλα 

να του στερηθεί το δικαίωμα για αποτελεσματικό έλεγχο από πλευράς του της 

Τράπεζας (Bolton, et al. 2002).  

Στην πραγματικότητα, αυστηρά καθορισμένα όρια διαχωρισμού ενεργητικών 

(μεγαλομετόχων) και παθητικών (μικρομετόχων) κατόχων τραπεζικών μετοχών 

χρονολογούνται από τη δεκαετία του ‘30, τα οποία επιβλήθηκαν ως απάντηση στη 

μεγάλη οικονομική κρίση του 1929 (the Great Crash). Ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης 

για το γεγονός αυτό που καταδίκασε τον κόσμο σε μια παρατεταμένη οικονομική (και 

όχι μόνο) κρίση φάνηκε ότι ανήκει και στις άστοχες επενδύσεις που προκλήθηκε από 

τις κυρίαρχες συγκρούσεις συμφερόντων. Οι εμπορικές και οι επενδυτικές τράπεζες 

διαχώρισαν τις αρμοδιότητές τους στις ΗΠΑ (π.χ. ο νόμος Glass Steagall Act το 1933) 

καθώς σε άλλες χώρες. Η αλληλοεπικάλυψη του χώρου δράσης τους θεωρήθηκε η 

βασική αιτία της επενδυτικής «φούσκας» στην δεκαετία του ΄20.  

Επίσης, αν και η ύπαρξη ισχυρού «πακέτου» μετοχών είναι επιθυμητή από την 

άποψη της ανάπτυξης ισχυρών εργασιακών σχέσεων με τις τράπεζες και τη μείωση των 

ασύμμετρων πληροφοριών μεταξύ δανειστή και οφειλέτη (Hoshi, et al, 1990), αυτό 

είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο εξεταζόμενο από την ηθική του πλευρά επειδή μπορεί να 

οδηγήσει το δανειστή (ή τον οφειλέτη) κάτω από τον εξουσιαστικό έλεγχο του 

οφειλέτη (ή του δανειστή), με πιθανή συνέπεια την λήψη εσφαλμένων αποφάσεων με 

πιθανές απώλειες (ζημίες). Πράγματι, η διαγώνιος-εταιρική συμμετοχή ενισχύει τις 

τραπεζικές εργασιακές σχέσεις και μπορεί να διαστρεβλώσει την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας των δανειζόμενων αλλά και τις επενδυτικές αποφάσεις σε 

ομόλογα ή μετοχές. Ενώ οι επενδυτές μπορούν να αποτιμήσουν την όποια 

διαστρέβλωση (Kroszner & Rajan, 1994), δεν συμβαίνει το ίδιο και στην αξιολόγηση 

των δανείων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι καταθέτες προστατεύονται (και έτσι 

πρέπει να είναι) από ένα «δίχτυ ασφάλειας» (ξεκάθαρο ή υπονοούμενο) και επομένως 
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προκύπτει ένα σημαντικό ηθικό πρόβλημα. Εντούτοις, υπήρξε μια τάση κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ΄90 να αποδυναμώσει ή να αφαιρέσει τους περιορισμούς 

που είχαν επιβληθεί στη δεκαετία του ΄30. Έτσι, στις ΗΠΑ, ο νόμος Glass Steagall 

καταργήθηκε το 1999 γιατί «οι εξελίξεις της αγοράς τον κατέστησε περιττό» (Krainer, 

2000). Συγκρίνοντας σήμερα τις σημαντικότερες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., η Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι η λιγότερο περιοριστική (χωρίς όρια στην κατοχή αριθμού μετοχών στις 

εταιρικές συμμετοχές και στις δύο κατευθύνσεις), ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν 

περιορισμοί στον Καναδά, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.  

 

4.4  Ανακεφαλαίωση 

Ο τραπεζικός κλάδος σήμερα χαρακτηρίζεται από συχνές και μεγάλες σε μέγεθος 

αποτυχίες – χρεοκοπίες των τραπεζών. Ακόμη και οι προηγμένες χώρες με τις 

περίπλοκες τραπεζικές πρακτικές και λεπτομερείς εσωτερικούς ελέγχους έχουν βιώσει 

κατά διαστήματα περιόδους μεγάλων κινδύνων και κρίσεων ρευστότητας. Επίσης, είναι 

υπαρκτή μια έντονη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των τραπεζιτών (μεγαλομέτοχοι 

και ανώτατα στελέχη) και των άλλων ενδιαφερομένων (επενδυτές εξωτερικού, 

καταθέτες και φορολογούμενοι). Όπως επισήμανε ο Chad Leechor (1999), που 

εργάζεται στο τμήμα ανάπτυξης ιδιωτικού τομέα της World Bank, είναι συχνά αρκετά 

λογικό για τους τραπεζίτες να αναλαμβάνουν επενδυτικούς κινδύνους που για τους 

άλλους είναι ιδιαίτερα υψηλοί (άποψη όμως που δεν στηρίζεται στην εξειδικευμένη 

γνώση που διαθέτουν οι τραπεζίτες συγκρινόμενοι με ένα κοινό επενδυτή). Η 

αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι ένα 

απαραίτητο στοιχείο για την ασφαλή λειτουργία μιας τράπεζας και συμβάλλει στην 

προστασία των καταθετών και των πιστωτών. Επιπλέον, επιτρέπει στις εποπτικές αρχές 

να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις εσωτερικές ελεγκτικές διαδικασίες της 

τράπεζας.  

Οι Adams & Mehran (2003) υποστηρίζουν ότι τα συμπεράσματα τους σε σχέση 

με τα διαφορετικά συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης μεταξύ του τραπεζικού και 

βιομηχανικού τομέα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατηγοριοποίηση αρχών 
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εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. 

Προτείνουν ότι αυτές οι διαφορές οφείλονται στις διαφορετικές επενδυτικές επιλογές 

και δυνατότητες που έχει μία τράπεζα σε σχέση με μία βιομηχανία καθώς επίσης και 

στην ύπαρξη ρυθμιστικών κανόνων και νομοθετημάτων λειτουργίας και ελέγχου. Αυτές 

οι διαφορές είναι παρόμοιες με εκείνες που υπάρχουν μεταξύ των βιομηχανιών και των 

ασφαλιστικών εταιρειών (Talmor & Wallace, 2001), καθώς και μεταξύ των 

βιομηχανιών και των εταιριών δημοσίων έργων (Booth, et al. 2002). Αυτά τα 

συμπεράσματα ενισχύουν την προσέγγιση ότι οι όποιες σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις 

στον τρόπο διακυβέρνησης του τραπεζικού τομέα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις 

διαφορές που υπάρχουν μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν σε άλλους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας προκειμένου να είναι αποτελεσματικές. Αλλά αυτό που 

απαιτείται από τους ερευνητές είναι να εξετάσουν εάν η εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στη βελτίωση της 

αποδοτικότητάς και των οικονομικών μεγεθών.  

 

4.5 Ερευνητικές Υποθέσεις 

Η ανάλυση που προηγήθηκε όσον αφορά την διαφορετικότητα των τραπεζών 

στο ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και οι ερευνητικές και εμπειρικές 

μελέτες που εξετάσθηκαν στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (Κεφ 2), 

διαμορφώνουν μια σειρά από ερευνητικές υποθέσεις. Ειδικότερα, αυτές αναλύονται 

παρακάτω. 

Η βασική αρχή της εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά τον διαχωρισμό της 

ιδιοκτησίας (ownership) μιας επιχείρησης από την διοίκησή της (management) 

παρουσιάστηκε σχετικά νωρίς (Berle & Means, 1932). Όμως, τα τελευταία είκοσι 

χρόνια οι διεθνείς οργανισμοί (Ο.Ο.Σ.Α. 1999) και οι εποπτικές αρχές διαφόρων χωρών 

σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητές, δραστηριοποιήθηκαν έντονα σε μια 

προσπάθεια εφαρμογής κανόνων σωστής εταιρικής διακυβέρνησης. Στην Ελλάδα, μετά 

την απελευθεροποίηση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος στα τέλη της δεκαετίας 
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του 1980, την σταδιακή ωρίμανση και ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, καθώς και την 

ένταξη της Ελλάδος στην Ο.Ν.Ε., ψηφίστηκε ο Νόμος 3016/2002 για την εταιρική 

διακυβέρνηση. Ωστόσο, οι Spanos (2004), Tsipouri & Xanthakis (2004) και Μέκος 

(2003), διατύπωσαν αμφιβολίες όσον αφορά την ουσιαστική εφαρμογή των 

συστημάτων της εταιρικής διακυβέρνησης από τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Με βάση τα 

παραπάνω η ερευνητική υπόθεση που αναδεικνύεται είναι: 

Υπόθεση 1α: «η εταιρική διακυβέρνηση έγινε αποδεκτή τυπικά και όχι 

ουσιαστικά από τις Ελληνικές τράπεζες μετά την ψήφιση του Νόμου 

3016/2002».  

Επιπρόσθετα, κάθε αλλαγή σε μια υπάρχουσα κατάσταση σύμφωνα με τους 

ερευνητές συνεπάγεται, εκτός από τις αντιδράσεις των υφιστάμενων την αλλαγή (π.χ. 

ανθρώπινο δυναμικό) και ένα χρονικό διάστημα ενσωμάτωσης στην εταιρική 

κουλτούρα (Carnall (2007), Cohen (2007), Kotter (1996), Strebel (1996)). Το ζήτημα 

αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις ελληνικές τράπεζες αφού στο σύνολο τους 

σχεδόν, βίωσαν καταστάσεις σημαντικών αλλαγών στην οργανωτική και διοικητική 

τους δομή λόγω εξαγορών, συγχωνεύσεων αλλά και ιδιωτικοποιήσεων (Tsionas et al. 

(2003), Zopounidis (2002)). Επομένως,  

Υπόθεση 1β: «η αποδοχή από μέρους της Διοίκησης της έννοιας της 

εταιρικής διακυβέρνησης απαίτησε σημαντική προσπάθεια σε χρόνο». 

Ωστόσο, εξίσου σημαντική με την ενσωμάτωση είναι και η ουσιαστική 

εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες. Στις έρευνες που 

αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 2 της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεν εντοπίστηκε ο 

παράγοντας του χρόνου που απαιτήθηκε για την εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης από τις υπό ανάλυση επιχειρήσεις (Anderson, et al. (1993), Bathala & 

Rao (1995), Bradbury (1990), Ezzamel & Watson (1997), Kesner (1988), Menon & 

Williams (1994) κ.λπ..). Μία πιθανή εξήγηση του μη ενδιαφέροντος για τους ερευνητές 

του παράγοντα αυτού, ίσως να είναι το διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

εισηγμένων επιχειρήσεων στις άλλες χρηματιστηριακές αγορές όσο και η από ετών 

εξοικείωση των οικονομιών των προηγμένων χωρών με την έννοια της εταιρικής 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η διαφορετικότητα του τραπεζικού τομέα στο ζήτημα της εταιρικής 
διακυβέρνησης  

 
Διδακτορική διατριβή: Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 

119

διακυβέρνησης. Για παράδειγμα υπενθυμίζουμε ότι ο κώδικας πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης στην Αγγλία υφίσταται από το 1992 (Cadbury Committee) ενώ στην 

Ελλάδα αντίστοιχος κώδικας παρουσιάστηκε το 2002. Λόγω της αρνητικής 

προδιάθεσης του Έλληνα απέναντι σχεδόν σε κάθε αλλαγή αλλά και του οικογενειακού 

χαρακτήρα του συνόλου σχεδόν των Ελληνικών επιχειρήσεων (εισηγμένων και μη), 

προκύπτει η υπόθεση ότι: 

Υπόθεση 1γ: «η ουσιαστική εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στις 

Ελληνικές τράπεζες απαίτησε χρονικό διάστημα πλέον του ενός έτους» 

Επιπλέον, σύμφωνα με την βιβλιογραφία (Armenakis & Bedeian (1999), Becker 

& Gerhart (1996), Dutton & Duncan (2006), Lawrence & Lorsch, (1967)), οι 

παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την διάρκεια προσαρμογής μιας 

αλλαγής (π.χ. η προσαρμογή στους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης), είναι το 

στρατηγικό μάνατζμεντ της επιχείρησης (η κουλτούρα, η δομή της επιχείρησης, το 

ανθρώπινο δυναμικό, το οργανωσιακό κλίμα κ.λπ..) Κατά συνέπεια,  

Υπόθεση 2α: «το στρατηγικό μάνατζμεντ των Ελληνικών τραπεζών, 

επηρεάζει την διάρκεια προσαρμογής (integration period) της εταιρικής 

διακυβέρνησης» 

Αντίστοιχα, οι παραπάνω αναφερθέντες παράγοντες επηρεάζουν θετικά ή 

αρνητικά και την προσπάθεια υλοποίησης των διάφορων αλλαγών που έχει αποφασίσει  

η ανώτατη διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού (Ansoff (2006), Goodstein & 

Boeker (1991), Nutt (1986), Strenger, (2004)). Επομένως,  

Υπόθεση 2β: «το στρατηγικό μάνατζμεντ των Ελληνικών τραπεζών επιδρά 

(θετικά ή αρνητικά) στην εφαρμογή (implementation) της εταιρικής 

διακυβέρνησης». 

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην δομή, στην σύνθεση και στην λειτουργία του Δ.Σ. (Hawley & 

Williams (1996), Monks & Minow (1995), Sifonis & Goldberg (1996), Baysinger & 

Butler (1985)). Ακόμη, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ποσοτικές έρευνες, η εταιρική 
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διακυβέρνηση συμβάλει στην επίτευξη των οικονομικών στόχων και επιδρά θετικά 

στην λήψη διοικητικών και επενδυτικών αποφάσεων (Ezzamel & Watson (1997), Fama 

& Jensen (1983), Jensen & Meckling (1976), Vafeas (1999)). Θα πρέπει παράλληλα να 

τονισθεί ότι, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης επιχειρήσεων (Governance Metrics 

International (2005), S&Ps, McKinsey & Company, 2002)) καθώς και η κεφαλαιαγορά 

(Χ.Α.Α. Αλεξάκης, 2002) αντιμετωπίζουν θετικά τις τράπεζες που εφαρμόζουν 

πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Συνεπώς,  

Υπόθεση 3: «Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης διαμορφώνει (και 
διαμορφώνεται από) θετικά την εταιρική στρατηγική των Ελληνικών 
τραπεζών». 

Σύμφωνα με τους στόχους της εταιρικής διακυβέρνησης, η σωστή εφαρμογή της 

βελτιώνει την λειτουργία του Δ.Σ. των επιχειρήσεων, τις ελεγκτικές διαδικασίες και 

θεσπίζει κανόνες διαφάνειας όσον αφορά τις σχέσεις με τους μετόχους και τα άλλα 

ενδιαφερόμενα μέρη (Berle & Means (1932), Blair (1995), Collier (1993), Hawley & 

Williams (1996), Ibrahim & Angelidis (1991,1995)). Επομένως, 

Υπόθεση 4: «Η εφαρμογή καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης από 

τις Ελληνικές τράπεζες επιδρά θετικά στην βελτίωση της παραγωγικότητάς 

τους».  

Επιπλέον, όπως υποστηρίζουν διάφοροι ερευνητές στις μελέτες τους (Baysinger  

& Butler (1985), McConnell & Servaes (1990), Vance (1978), Weisbach (1988)), η 

εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης από τις επιχειρήσεις, έχει θετική 

συμμετοχή στην αύξηση του πλούτου των μετόχων και υπολογίζεται λαμβάνοντας 

υπόψη διάφορους χρηματοοικονομικούς δείκτες (ROE, Tobin’s Q). Αρα, 

Υπόθεση 5: «Η αποτελεσματική εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης από 

μέρους των Ελληνικών τραπεζών, απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις (είτε ως λογιστικό μέγεθος είτε ως δείκτης)» 

Όμως, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων, εκτός από την αύξηση του πλούτου των 

μετόχων, πρέπει να διευρύνουν τους στόχους τους και προς τους άλλους συντελεστές 
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που συμβάλουν στην επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) των Hawley & Williams (1996). Επομένως, 

κάθε σύστημα εφαρμογής κανόνων εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να περιλαμβάνει τις 

ηθικές και κοινωνικές ευθύνες μιας επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία την οποία 

δραστηριοποιείται (Keasey & Wright (1997), Monks, (1995), O'Neill et al. (1989), Pava 

& Krausz (1995), Sifonis & Goldberg (1996), Stone (1975), Zingales (1997)). Συνεπώς,  

Υπόθεση 6: «Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης από τις Ελληνικές 

τράπεζες έχει θετική επίδραση στο σύνολο των ενδιαφερομένων μερών». 

 Ειδικότερα όμως, η εταιρική διακυβέρνηση έχει σαν προτεραιότητα την 

προστασία και την αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων των επενδυτών. Η 

σύγκρουση των συμφερόντων της ιδιοκτησίας (μέτοχοι) με αυτά των διοικητικών  

στελεχών αποτέλεσε και την βάση της θεωρίας της αντιπροσώπευσης (Berle & Means 

1932). Η περίπτωση της μη σωστής διαχείρισης των συμφερόντων των μικρομετόχων 

από τους μεγαλομετόχους, αλλά και η δυνατότητα των ανώτατων διευθυντικών 

στελεχών να παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην επιχείρηση και να 

ενεργούν προς όφελος προσωπικού μόνο οφέλους, αποτελεί αντικείμενο πολλών 

μελετών. (Agrawal (1996), Bhagat (2001), Fama (1980), Fama & Jensen (1983), Haka 

(1990), Jensen (1976), Jensen & Meckling (1976), Rosenstein (1990), Shivdasani 

(1993), Viknair et al. (1993), Williamson (1988)). Αρα,  

Υπόθεση 7: «Οι διοικήσεις των Ελληνικών τραπεζών, εφαρμόζοντας 

κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, προστατεύουν τα συμφέροντα των 

επενδυτών».  

 Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών (Ezzamel & Watson (1997), 

Jensen & Murphy (1990), Morck et al. (1988), Ward (1997)) συνέδεσε, τις κατά γενική 

ομολογία πολύ υψηλές αμοιβές των ανώτατων διοικητικών στελεχών, με την 

αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την επίτευξη υψηλής κερδοφορίας προς όφελος 

των μετόχων. Παράλληλα, οι δομές της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και οι 

διάφοροι ελεγκτικοί μηχανισμοί, επιδρούν ανασταλτικά σε υψηλού κινδύνου 

επενδυτικές πρωτοβουλίες των διοικούντων, οι οποίοι πιθανόν να αναζητήσουν 
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τρόπους παρουσίασης ψευδών οικονομικών αποτελεσμάτων, ώστε να διατηρήσουν την 

θέση τους αλλά και να αποκομίσουν την πρόσθετη αμοιβή τους (stock options). Κατά 

συνέπεια, 

Υπόθεση 8: «Η εταιρική διακυβέρνηση επηρεάζει θετικά την επίδοση των 

ανώτατων διοικητικών στελεχών των Ελληνικών τραπεζών».  

 Επιπρόσθετα, εκτός από την βελτίωση της απόδοσης των ανώτατων στελεχών, 

η εταιρική διακυβέρνηση στοχεύει στο γενικότερο το πλαίσιο των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την βιωσιμότητα και την 

αποτελεσματικότητά τους. Ελέγχει και αξιολογεί τόσο τις διάφορες αντιλήψεις σε 

σχέση με την άσκηση της εξουσίας, όσο και τις διαδικασίες και τους τρόπους με τους 

οποίους η διοίκηση της επιχείρησης πετυχαίνει τους στόχους της (Ο.Ο.Σ.Α 1999). Ως 

εκ τούτου, 

Υπόθεση 9: «Η εταιρική διακυβέρνηση στις Ελληνικές τράπεζες συντελεί 

στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων τους».  

 Αντίστοιχα, η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης μπορεί να είναι γενικά 

αποδεκτή, όμως η ύπαρξη διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων σε κάθε χώρα 

φανερώνει την αναγκαιότητα προσαρμογής της στις ειδικές συνθήκες της κάθε αγοράς. 

Ειδικότερα όμως, η πρόσφατη οικονομική κρίση απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ότι οι 

πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να προσαρμόζονται και να 

βελτιώνονται ανάλογα και με τις διαμορφούμενες παγκόσμιες και τοπικές εξελίξεις 

(Krugman, 1999). Παράλληλα, στην γενικότερη αναπροσαρμογή του νομοθετικού 

πλαισίου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου 

οικονομικής δραστηριότητας καθώς και η μέχρι τότε αποκομισθείσα εμπειρία. Κατά 

συνέπεια, 

Υπόθεση 10: « Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική 

διακυβέρνηση στην Ελλάδα χρήζει ουσιαστικών αλλαγών». 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, η εταιρική 

διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα ελεγκτικών μηχανισμών που επιφέρουν αλλαγές στις 
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υπάρχουσες επιχειρησιακές δομές και διαδικασίες. Τόσο η επιχειρηματική κουλτούρα 

όσο και η προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου επηρεάζουν τον τρόπο αντίδρασης 

(θετικά ή αρνητικά) στις προσδοκώμενες αλλαγές (Iacovini (1990), Trompenaars F. 

(1993), Woodman (1989)). Σύμφωνα με τους Davis & Newstrom (1997), oι αντιδράσεις 

αυτές μπορεί να οφείλονται σε λογικά αίτια (π.χ. οικονομικό κόστος της αλλαγής), σε 

ψυχολογικά και συναισθηματικά αίτια (π.χ. φόβος απέναντι στο άγνωστο) καθώς και σε 

κοινωνικά αίτια (π.χ. περιορισμένα ενδιαφέροντα). Επομένως,  

Υπόθεση 11: «Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των Ελληνικών τραπεζών, σε 

σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση, προσδιορίζουν ευρύτερα την στάση τους 

σε θέματα κινδύνου ανάληψης αλλαγών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους». 

 

Στο κεφάλαιο 5 που ακολουθεί, αναλύεται η μεθοδολογία μέσω της οποίας ο 

ερευνητής της παρούσας διατριβής προσπάθησε να επαληθεύσει τις παραπάνω 

υποθέσεις και να τεκμηριώσει τα ευρήματα της έρευνάς του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση της ερευνητικής μεθόδου 

και των τεχνικών συλλογής πρωτογενών και δευτερογενών πληροφοριών που 

ακολουθήθηκαν για την πραγματοποίηση της παρούσα έρευνας. Αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά της ποιοτικής μεθόδου και οι διαφορές της από την ποσοτική μέθοδο 

ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην μελέτη περίπτωσης αφού αποτελεί το κύριο 

στοιχείο της παρούσας μεθοδολογίας. Στην συνέχεια παρουσιάζονται η δομή του 

ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των πρωτογενών στοιχείων, 

τα χαρακτηριστικά του ληφθέντος δείγματος και η τεκμηρίωση της εγκυρότητας και της 

αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου. 
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5.1 Ο Σκοπός της έρευνας  

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η βαθύτερη διερεύνηση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρμογή σωστών πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης από τις Ελληνικές τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών. Η έρευνα προσπάθησε να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα που 

απαιτήθηκε για την ενσωμάτωση και εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στις 

Ελληνικές τράπεζες. Παράλληλα, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της στην επιρροή της 

εταιρικής διακυβέρνησης στην διαμόρφωση στρατηγικής επίτευξης των εταιρικών 

στόχων, στην εκτίμηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ουσιαστική ή όχι 

συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στην λήψη σημαντικών χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων καθώς και του βαθμού προστασίας των συμφερόντων των μικρομετόχων 

και των άλλων κοινωνικών εταίρων. Στόχος της έρευνας είναι να προσδιορίσει τους 

λόγους που η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης από τις Ελληνικές τράπεζες 

αξιολογείται χαμηλά και να προτείνει στρατηγικές και πολιτικές που θα συμβάλλουν σε 

μια ουσιαστική και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική έρευνα (μελέτη περίπτωσης) με 

ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, γιατί θεωρήθηκε ότι αυτή ήταν η μέθοδος που 

εξασφάλιζε την αποκόμιση, αξιολόγηση και αποτίμηση των απαιτούμενων 

πληροφοριών για την ολοκλήρωση της εργασίας. Παράλληλα, λόγω της στόχευσης, η 

παρούσα έρευνα δεν αποσκοπούσε μόνο στην καταγραφή στοιχείων σχετικά με τους 

συντελεστές που επηρεάζει η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης στο χώρο των 

Ελληνικών τραπεζών, αλλά και στον προσδιορισμό και ανάλυση στοιχείων που δεν 

δημοσιοποιούνται καθώς και στην καταγραφή της άποψης και της στάσης των 

ανώτατων διοικητικών στελεχών, κάτι που κυρίως η ποιοτική έρευνα μπορεί να 

προσεγγίσει ικανοποιητικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης της 

εταιρικής διακυβέρνησης Governance Metrics International (GMI) χρησιμοποιεί 

ανάλογη μέθοδο αφού παράλληλα με τα δημοσιευόμενα στοιχεία των επιχειρήσεων, 

συλλέγει και προσωπικές απόψεις των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων εκτελεστικών 

στελεχών με την μέθοδο των συνεντεύξεων σε βάθος, με στόχο να αξιολογήσει την 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μεθοδολογία της έρευνας 
 

 
Διδακτορική Διατριβή: Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 

126

ακρίβεια των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών.  

5.2  Δειγματοληψία 

Στην παρούσα έρευνα η μέθοδος δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε ήταν αυτή 

που χρησιμοποιεί το μη πιθανοτικό αξιολογικό δείγμα. Η αποστολή των 

ερωτηματολογίων έγινε αποκλειστικά στα μέλη των Δ.Σ. των τραπεζών και στα 

ανώτατα διοικητικά στελέχη, γιατί από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την διεθνή 

πρακτική αναδύεται ότι το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης αφορά περισσότερο τα 

ανώτατα στελέχη και είναι η βασική πηγή έγκυρων πληροφοριών που συνήθως δεν 

απεικονίζονται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις. Το ερωτηματολόγιο 

στάλθηκε σε όλες τις Ελληνικές τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών (14 τράπεζες). Συγκεντρώθηκαν 12 ερωτηματολόγια με αντίστοιχες σε 

βάθος συνεντεύξεις από επτά τράπεζες που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα. Οι τράπεζες 

αυτές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 75% του συνόλου της τραπεζικής αγοράς και ως 

εκ τούτου το δείγμα θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό και πλήρως αντιπροσωπευτικό  

Οι πληροφορίες για τις συνθέσεις των Δ.Σ. ελήφθησαν από τα επίσημα site των 

τραπεζών, τις εταιρικές ανακοινώσεις και τα ετήσια απολογιστικά οικονομικά δελτία. 

Έγινε επιβεβαίωση των στοιχείων των μελών του Δ.Σ. μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία με τις γραμματείς των Δ.Σ.. Στα ανεξάρτητα μέλη, η αποστολή των 

ερωτηματολογίων έγινε στις επαγγελματικές τους διευθύνσεις ή στην διεύθυνση 

κατοικίας τους. Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη στα οποία επίσης στάλθηκε το 

ερωτηματολόγιο, επελέγησαν με βάση τον βαθμό συσχέτισης της θέσης που κατείχαν 

(π.χ. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου, Νομική Υπηρεσία κ.λπ.) με το υπό εξέταση θέμα της 

εταιρικής διακυβέρνησης 

5.3 Εργαλεία της έρευνας 

Για την πληρέστερη διεξαγωγή της έρευνας και την συλλογή πρωτογενών 

στοιχείων επιλέχθηκαν οι συνεντεύξεις σε βάθος με τη χρήση ενός ημιδομημένου 

ερωτηματολογίου, το οποίο στάλθηκε με συστημένη αλληλογραφία σε όλα τα μέλη των 

Δ.Σ. των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ελληνικών τραπεζών καθώς και σε συγκεκριμένα 
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ανώτατα διοικητικά στελέχη που είχαν άμεση σχέση με το θέμα. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σαν οδηγός στην παρούσα έρευνα, 

για την άντληση των πληροφοριών αποτελείται από 11 βασικές ερωτήσεις με 3 

υποερωτήσεις στις δύο από αυτές. Η πρώτη και η δεύτερη ερώτηση (με τις τρεις 

υποερώτησεις) προσδιορίζουν το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε από την εισαγωγή 

της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης στην κάθε τράπεζα μέχρι την ολοκλήρωση της 

εφαρμογής της και παράλληλα προσπαθεί να εντοπίσει τους συντελεστές που 

επέδρασαν (θετικά η αρνητικά) κατά την διάρκεια προσαρμογής (integration period). 

Οι επόμενες 6 ερωτήσεις (τρεις ανοικτού και τρεις κλειστού τύπου) διερευνούν 

το ουσιαστικό αντικείμενο της εταιρικής διακυβέρνησης και που αποτέλεσαν την βάση 

των σε βάθος συνεντεύξεων που ακολούθησαν μετά την συλλογή των 

ερωτηματολογίων. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στο να αντληθούν πληροφορίες και 

γνώμες σχετικά με, την επίδραση της εφαρμογής των αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης σε παράγοντες όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, τους μικροεπενδυτές, 

στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων, στην βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 

καθώς και στην αποδοτικότητα των ανώτατων διοικητικών στελεχών μιας τράπεζας. 

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις αφορούν ένα καίριο θέμα των τελευταίων δύο ετών 

που έχει τεθεί τόσο στην Ελληνική όσο και στην Διεθνή κεφαλαιαγορά. Δηλαδή αν 

είναι απαραίτητη η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης και αν απαιτούνται αλλαγές 

στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της. 

Η τελευταία ερώτηση, απαρτίζεται από τέσσερεις υποερωτήσεις και προσπαθεί 

να προσδιορίσει το επιχειρηματικό - εργασιακό κλίμα μέσα στο οποίο λειτουργούν οι 

ερωτώμενοι καθώς και χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους, ώστε μέσα 

από αυτά ο ερευνητής να τεκμηριώσει (στο βαθμό που μπορεί) τον υποκειμενικό 

παράγοντα τόσο στην ποιότητα των απαντήσεων όσο και στην χρηστή εφαρμογή των 

πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, ο μέσος όρος των απαντήσεων 

των παραπάνω υποερωτήσεων, προσδιορίζουν τον βαθμό ανάληψης κινδύνου (risk 

index) από τους ερωτώμενους. Οι υποερωτήσεις αυτές αποτελούν μέρος του 

ερωτηματολογίου του Hofstede (1984). 
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Ο φάκελος αποστολής του ερωτηματολογίου ήταν με τον τίτλο του 

Πανεπιστημίου (έντυπο λογότυπο και διεύθυνση) και εντός του φακέλου υπήρχαν: 

1. Συνοδευτική επιστολή (με το λογότυπο του Πανεπιστημίου) που ενημερώνει 

τον λήπτη για το θέμα και τον σκοπό της έρευνας και τον τρόπο 

συμπλήρωσης και αποστολής του ερωτηματολογίου 

2. Αντίγραφο του ερωτηματολογίου σε έντυπη μορφή ώστε ο ερωτώμενος να 

έχει  μια άποψη των ερωτήσεων κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε όποια τράπεζα τα ερωτώμενα στελέχη δεν ήταν 

Έλληνες, το ερωτηματολόγιο στάλθηκε μεταφρασμένο στην μητρική του γλώσσα ώστε 

να περιοριστεί η πιθανότητα σύγχυσης των εννοιών και να διαφυλαχθεί η ανωνυμία. Το 

υλικό που συγκεντρώθηκε από τις απαντήσεις των ερωτώμενων δεν περιείχε κανένα 

στοιχείο που να προσδιορίζει την τράπεζα, την θέση ή την ταυτότητα του ερωτώμενου. 

Το ερωτηματολόγιο, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκε από τον ερευνητή 

και σαν μέσο καθοδήγησης της συνέντευξης, αφήνοντας του όμως τα περιθώρια να 

αποκλίνει όταν αυτό ήταν σκόπιμο για την άντληση σημαντικών, για το ζήτημα, 

πληροφοριών.  

Η συνέντευξη ήταν αρκετά μεγάλης διάρκειας (κατά μέσο όρο από 90 λεπτά και 

πάνω), γεγονός ιδιαίτερης σημασίας αν ληφθεί υπόψη ότι, οι ερωτώμενοι ήταν ανώτατα 

διοικητικά στελέχη (μέλη Δ.Σ., υποδιοικητές, γενικοί διευθυντές και διευθυντές 

κεντρικών διευθύνσεων), που εκ των πραγμάτων είχαν έντονα φορτωμένο πρόγραμμα 

με πολύ σημαντικά τρέχοντα θέματα. Από τον χρόνο που αφιέρωσαν για την 

συνέντευξη αποδεικνύεται αναμφίβολα το έντονο ενδιαφέρον που είχε το θέμα της 

έρευνας τόσο για τους ίδιους προσωπικά όσο και για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα 

που εκπροσωπούσαν. Η μαγνητοφώνηση της συνέντευξης δεν επετράπη από κανένα 

ερωτώμενο, αλλά ο ερευνητής κρατούσε χειρόγραφες σημειώσεις. Ο τόπος της 

συνέντευξης ήταν ο χώρος εργασίας των ερωτώμενων. Ο χρόνος και ο τόπος της 

συνάντησης για την λήψη της συνέντευξης καθορίζονταν μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία με τα στελέχη των τραπεζών. Υπήρξαν πολλές αλλαγές στην ημερομηνία 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μεθοδολογία της έρευνας 
 

 
Διδακτορική Διατριβή: Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 

129

και την ώρα της συνάντησης λόγω επειγόντων σημαντικών θεμάτων που προέκυπταν με 

αποτέλεσμα την χρονική καθυστέρηση στην διεξαγωγή της έρευνας.  

5.4 Γενικές παρατηρήσεις όσον αφορά την μεθοδολογία 

5.4.1 Ποιοτική έρευνα 

Η παρούσα διατριβή χρησιμοποίησε την ποιοτική έρευνα γιατί η μέθοδος αυτή 

αποτελεί μια διερευνητική προσπάθεια για να αποκαλυφθούν τα κίνητρα, οι στάσεις και 

η συμπεριφορά των ερωτώμενων (Palmerino, 1999). Αναλύει κυρίως το γιατί και το πώς 

και αυτό που η ποσοτική έρευνα το δίνει με απλά νούμερα και φράσεις, η ποιοτική το 

δίνει με ανάλυση και αιτιολόγηση (Πετράκης, 1999). Σύμφωνα με τον Van Maanen 

(1983) η ποιοτική έρευνα είναι ένα σύνολο από διερευνητικές τεχνικές οι οποίες 

προσπαθούν να περιγράψουν, να αποκωδικοποιήσουν και να μεταφράσουν το νόημα και 

όχι την συχνότητα, από συγκεκριμένα  - περισσότερο ή λιγότερο - φαινόμενα που 

συμβαίνουν στον κόσμο άρα και στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.  

Η ποιοτική μέθοδος είναι ένα απαραίτητο βήμα στη κλίμακα μέτρησης της 

ανάπτυξης επειδή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεταβλητές που ο ερευνητής 

προσπαθεί να μετρήσει. Όπως υποστηρίζει ο Chisnall (1997), η ποιοτική μέθοδος έχει 

σκοπό να παρέχει βαθιά γνώση στις αντιλήψεις, τα κίνητρα και τις διαθέσεις. Αναλύει 

συγκεκριμένα είδη συμπεριφοράς, ψάχνει εξηγήσεις και προσπαθεί να συγκεντρώσει 

ποιοτικά δεδομένα που πηγάζουν από λέξεις και εικόνες. Ο Assael (1990) ισχυρίζεται 

ότι η ποιοτική έρευνα είναι μια εξέταση η οποία απαιτεί από τον διερωτώμενο να 

απαντήσει με έναν αδόμητο τρόπο. Ο Malhotra (1996) θεωρεί ότι η ποιοτική έρευνα 

είναι μια μη δομημένη επεξηγηματική μέθοδος η οποία βασίζεται σε μικρό δείγμα, το 

οποίο εφοδιάζει τη βαθιά γνώση και την κατανόηση του προβλήματος. Οι καλοί 

ερευνητές δεν βασίζονται μόνο στο γιατί των ερωτήσεων για να κατανοήσουν τα 

βαθύτερα κίνητρα, αλλά αναλύουν μαζί και άλλες διαθέσεις και συμπεριφορές 

(Langer,1999). Αυτός ο τύπος έρευνας απαιτεί από τον ερευνητή να υπερβαίνει τις 

περιγραφές και τις διευκρινίσεις για να φτάσει στις έννοιες, στις ιδέες και στα σύμβολα 

τα οποία κατανοούνται από τους ερωτώμενους (Gregory, 1995). 
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Σύμφωνα με τον Bryman (1988) υπάρχουν βασικές διάφορες μεταξύ της 

ποιοτικής και της ποσοτικής έρευνας. Όμως ο Silverman (1993) τονίζει ότι παρά τις 

προσπάθειες που έγιναν, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα σημεία που διαφέρουν ώστε να 

γίνουν εύκολα διακριτά. Ωστόσο, τα στοιχεία που προέρχονται από την ποιοτική έρευνα 

διαφέρουν, σύμφωνα με τον Dey (1993) και τους Healy & Rawlinson (1993), εμφανώς 

από τα στοιχεία που προέρχονται από την ποσοτική έρευνα στα εξής:  

1. Τα ποιοτικά στοιχεία βασίζονται σε έννοιες που προέρχονται από λέξεις 

ενώ τα ποσοτικά στοιχεία σε έννοιες που προέρχονται από αριθμούς. 

2. Τα ποιοτικά στοιχεία δεν είναι τυποποιημένα  και απαιτούν ταξινόμηση 

σε κατηγορίες, ενώ τα ποσοτικά στοιχεία είναι τυποποιημένα και με την 

μορφή αριθμών. 

3. Τα ποιοτικά στοιχεία αναλύονται με βαθιά σκέψη, ενώ τα ποσοτικά 

στοιχεία με την χρήση διαγραμμάτων και στατιστικής.  

Ο Dey (1993) υποστηρίζει ότι, ενώ οι αριθμοί εξαρτώνται από τις έννοιες, δεν 

ισχύει πάντα η υπόθεση ότι οι έννοιες εξαρτώνται από τους αριθμούς. Η ποιοτική 

έρευνα είναι συνδεδεμένη με αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από τον πλούτο και 

την πληρότητα τους, δίνουν την δυνατότητα της επισταμένης και ρεαλιστικής 

διερεύνησης ενός ζητήματος. Επίσης η αντίληψη ότι η ποσοτική έρευνα είναι ένα πεδίο 

όπου η ανάλυση ενός θέματος είναι εύκολη, είναι λάθος ή μπορεί να φέρει αντίθετα 

αποτελέσματα. Μάλιστα, η αρνητική πλευρά των λογισμικών προγραμμάτων των Η/Υ, 

που χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά πλέον για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, κάνει ευκολότερη την παραγωγή εκλεπτυσμένα παρουσιασμένων 

«ανοησιών» (Robson, 1993).  

Επιπλέον, η ποιοτική έρευνα συγκρινόμενη με την ποσοτική, συνήθως κοστίζει 

ακριβότερα, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την περάτωση της και είναι κατά κανόνα 

δυσκολότερη η εκμαίευση των αποτελεσμάτων της, όμως τα τελευταία είναι πιο 

ρεαλιστικά, αντιπροσωπευτικά και ακριβή σε σχέση με αυτά της ποσοτικής έρευνας 

(Δημητρόπουλος, 2001). 

Η μελέτη περίπτωσης, που χρησιμοποιεί τη συνέντευξη σε βάθος, είναι μια 
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μορφή ποιοτικής έρευνας (Bryman, 2001) και στην επόμενη παράγραφο αναλύονται τα 

βασικά της χαρακτηριστικά αφού οι συνεντεύξεις σε βάθος αποτέλεσαν κύριο στοιχείο 

της παρούσας διατριβής. 

5.4.2. Μελέτη περίπτωσης 

Η μελέτη περίπτωσης αναμφίβολα αποτελεί ένα ζωτικό στοιχείο της ποιοτικής 

έρευνας μιας και η μεθοδολογία της δίνει κατεύθυνση και ξεκινάει να εξακριβώσει 

συγκεκριμένα θέματα τα οποία δεν εμφανίστηκαν ευθέως από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση.  

Η βασική μελέτη περίπτωσης περιλαμβάνει μια λεπτομερή και εντατική 

ανάλυση μιας περίπτωσης, η οποία μπορεί να είναι ένας οργανισμός, ένα άτομο ή ένα 

απλό γεγονός. Ο Stake (1995) παρατηρεί ότι η κοινή χρήση της περίπτωσης 

χρησιμοποιείται όταν η έρευνα είναι συνδεδεμένη με έναν οργανισμό. Με άλλα λόγια η 

μελέτη περίπτωσης είναι μια στρατηγική έρευνα  η οποία περιλαμβάνει όλες τις 

μεθόδους καλύπτοντας τη λογική του σχεδιασμού, τη συλλογή των δεδομένων, τις 

τεχνικές, και συγκεκριμένη προσέγγιση στην ανάλυση των δεδομένων (Stoecker, 

1991). Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μελέτης περίπτωσης είναι τα ακόλουθα: 

1. Απαιτεί εντατική μελέτη.  

2. Η πληροφορία είναι πολύ λεπτομερής και κατανοητή. 

3. Προσπαθεί να φανερώσει την λεπτή διαφορά της περίπτωσης 

περιλαμβάνοντας περιεχόμενα, επιρροές, λεπτομέρειες (Kazdin, 1982). 

4. Παρόλο που η μελέτη περίπτωσης υστερεί σε πειραματικό έλεγχο, οι 

φυσιοκρατικές και μη ελεγχόμενες μέθοδοι την έχουν αποδεχθεί σαν 

μοναδική και ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών, οι οποίες συμπληρώνουν 

και ενισχύουν την θεωρία, την έρευνα και πρακτική (Kazdin, 2003). 

Ο σχεδιασμός της έρευνας για την μελέτη περίπτωσης, είναι ένα υποσύνολο των 

άλλων ειδών έρευνας τα οποία χρησιμοποιούνται για άλλες στρατηγικές. Ο Campbell 

(1975) ισχυρίζεται όμως ότι η μελέτη περίπτωσης είναι μια ξεχωριστή μέθοδος η οποία 

έχει το δικό της σχεδιασμό.  
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Κριτική για την μελέτη περίπτωσης 

Η μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης έχει δεχθεί κατά καιρούς διάφορες 

κριτικές στις οποίες μεταξύ άλλων αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία αμφισβήτησης: 

 Η έλλειψη της ακαμψίας στην έρευνα, η οποία δεν ακολουθεί μια 

συστηματική διαδικασία ή πολλές φορές οι προκαταλήψεις επηρεάζουν την 

έρευνα. 

 Παρέχει μικρή βάση για επιστημονική γενίκευση. 

 Συνήθως διαρκούν μεγάλο διάστημα και καταλήγουν σε μαζικά 

αποτελέσματα τα οποία είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν. 

 Περιγράφουν απλά τι συμβαίνει χωρίς να εξηγούν γιατί συνέβησαν. 

 Είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό μεροληψία του 

ερευνητή, γιατί περιέχει μεγάλο βαθμό αλληλεπίδρασης του ερευνητή με 

τον ερωτώμενο. 

 Ο μικρός αριθμός των ατόμων που εξετάζονται σε αυτή την έρευνα το 

κάνουν απίθανο ότι τα ευρήματα θα γενικευτούν σε άλλα άτομα με 

παρόμοια προβλήματα (Yin, 2003). 

 Δεν μπορεί να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για τη γενικότερη τάξη αλλά 

είναι χρήσιμη για τα προκαταρκτικά στάδια της έρευνας μιας και παρέχει 

υποθέσεις οι οποίες μπορεί να εξεταστούν συστηματικά σε περισσότερες 

υποθέσεις (Abercrombire et al (1994), Flyvbjerg (2006), Seale (1999)). 

Οι παρανοήσεις για τη φύση της μελέτης περίπτωσης 

 Η γενική, θεωρητική γνώση έχει μεγαλύτερη αξία από τη συμπαγή, 

πρακτική γνώση. 

 Δεν μπορεί να γενικεύσει κάποιος στη βάση μιας ξεχωριστής περίπτωσης, 

επομένως η μελέτη περίπτωσης δεν μπορεί να συνεισφέρει στην 

επιστημονική ανάπτυξη. 

 Η μελέτη περίπτωσης είναι περισσότερο χρήσιμη στη γενίκευση υποθέσεων, 

το οποίο είναι στο πρώτο στάδιο μιας γενικής διαδικασίας έρευνας. 
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 Η μελέτη περίπτωσης περιέχει μια μεροληψία ως προς την επαλήθευση. 

 Είναι συνήθως δύσκολο να συνοψίσει και να αναπτύξει γενικές προτάσεις 

και θεωρίες (Campbell, 1975). 

 

5.4.3 Προσωπική σε βάθος συνέντευξη 

Η προσωπική συνέντευξη αποτελεί τον συνηθέστερο τρόπο διερεύνησης ενός 

θέματος ή προβλήματος, ιδιαίτερα στην περίπτωση μιας ποιοτικής έρευνας. Ο 

ερευνητής με τυχαίο (random) ή μη τυχαίο (quota) τρόπο, ρωτά ένα μέρος του 

πληθυσμού σε μια «πρόσωπο με πρόσωπο» συνέντευξη. Ο ερωτών βασίζεται στη 

διαπροσωπική σχέση με τον ερωτώμενο, πράγμα που τον διευκολύνει στη συλλογή των 

απαντήσεων (Ζαφειρόπουλος, 2005). Τα βασικότερα λάθη που μπορεί να γίνουν κατά 

την διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης αφορούν την ακαταλληλότητα του 

ερευνητή (μεροληπτικός, πιεστικός, αγενής, άπειρος, με ανεπαρκείς γνώσεις, 

σκωπτικός), την ακαταλληλότητα του ερωτώμενου (ελλιπείς γνώσεις για το θέμα), την 

ακαταλληλότητα του ερωτηματολογίου (δυσνόητες, προβληματικές ερωτήσεις), την 

ακαταλληλότητα του χρόνου και του τόπου ( μεσημέρι, βράδυ, παρουσία τρίτων κ.λπ.) 

(Πετράκης, 1999). 

Τα πλεονεκτήματα των προσωπικών συνεντεύξεων είναι η καλύτερη 

δειγματοληπτική κάλυψη, η ευκαμψία, η ακρίβεια και η συγκριτικά με τους άλλους 

τρόπους, εύκολη απόσπαση των προσωπικών εκτιμήσεων του ερωτώμενου για το θέμα. 

Επίσης η αμεσότητα επικοινωνίας του ερευνητή με τον ερωτώμενο δίνει πλεονέκτημα 

στην προσπάθεια εξήγησης πολύπλοκων θεμάτων (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα 

χρόνου). Τα κυριότερα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου, είναι η απαίτηση υψηλής 

τεχνικής για τον σχεδιασμό του ερωτηματολόγιου, η επιρροή από την παρουσία του 

ερευνητή και το υψηλό κόστος σε χρόνο και χρήμα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσωπική συνέντευξη χρησιμοποιείται για την 

συλλογή στοιχείων και της ποιοτικής και της ποσοτικής  έρευνας. Στην ποσοτική 

έρευνα η συνέντευξη γίνεται με τυποποιημένο ερωτηματολόγιο που απαιτεί 

συγκεκριμένες απαντήσεις (συνήθως τέσσερεις ή πέντε) οι οποίες στην συνέχεια 
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αναλύονται ποσοτικά. Στην ποιοτική έρευνα χρησιμοποιείται κυρίως η συνέντευξη 

βάθους η οποία αποτελεί γι’ αυτήν την πιο θεμελιώδη από της μεθόδους συλλογής 

στοιχείων (Black, 1999). Με τον όρο συνέντευξη σε βάθος εννοείται μια σχετικά 

αδόμητη ένας προς ένα συνέντευξη, η οποία αποσπά λεπτομερείς απαντήσεις στις 

ερωτήσεις, χρησιμοποιώντας  συχνά πλάγιες τεχνικές για να αποκαλύψει κρυμμένα 

κίνητρα (McDaniel & Gates, 1996). Στην ατομική συνέντευξη βάθους συμμετέχει ένας 

ερευνητής και ένας ερωτώμενος (Easterby-Smith et al, 1991). Σε αυτές τις συνεντεύξεις 

ο ερευνητής θα πρέπει να είναι πολύ καλά ειδικευμένος για να μπορέσει να ενθαρρύνει 

τους ερωτώμενους να απαντήσουν ελεύθερα και να εκφράσουν τα πραγματικά τους 

αισθήματα χωρίς να προσανατολίζουν την κουβέντα (Zikmund, 1997). Ο ερευνητής 

μπορεί να χρησιμοποιεί ανοιχτό ή ημιδομημένο ερωτηματολόγιο και η επιτυχία 

εξαρτάται από την ικανότητα του ερευνητή να είναι αμερόληπτος, να εμπνέει 

εμπιστοσύνη και να αφήνει τον ερωτώμενο να εκφράζει ανεπηρέαστος την άποψη του. 

Οι Fontana & Frey (1994) επισήμαναν ότι ο επιδέξιος ερευνητής θα πρέπει να είναι 

ελαστικός, αντικειμενικός, πειστικός και καλός ακροατής. 

Οι ερωτήσεις στην συνέντευξη βάθους από απλές και γενικές εξελίσσονται σε 

περισσότερο ειδικές. Η συνέντευξη βάθους δίνει την δυνατότητα της ικανοποιητικής 

εξέτασης της κατεύθυνσης και έντασης των αισθημάτων και διαθέσεων των 

ερωτώμενων σε σχέση με το ερευνώμενο ζήτημα. Επίσης στην συγκεκριμένη μέθοδο 

μπορούν να συγκεντρωθούν πληροφορίες όχι μόνο για τον ερωτώμενο αλλά και για το 

ευρύτερο περιβάλλον που ερευνάται (Σταθακόπουλος, 2001). 

 

5.4.4  Δομή Ερωτηματολογίου 

Ένα από τα βασικά εργαλεία της έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο και κατ’ 

επέκταση το σύνολο των προκαθορισμένων ερωτήσεων που τίθενται στους 

ερωτώμενους με στόχο την άντληση πληροφοριών. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα 

πρέπει να ισχύουν κάποιοι βασικοί κανόνες στην διατύπωση των ερωτήσεων που 

σύμφωνα με τον Σταθακόπουλο (2001) είναι οι εξής: 

 Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι κατανοητές. 
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 Οι ερωτήσεις πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν 

τον ερωτώμενο σε αληθείς και ακριβείς απαντήσεις. 

 Το απαντητικό σχήμα θα πρέπει να διευκολύνει στην καταγραφή των 

απαντήσεων. 

 Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να θέτει τις ερωτήσεις με λογικά εννοιολογική 

σωστή σειρά.  

 Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι εύκολος ο 

χειρισμός του, και τέλος 

 Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να ελέγχεται δειγματοληπτικά όσον αφορά 

την ορθότητα της διατύπωσής του, την πληρότητα των ερωτήσεων και τον 

βαθμό ευκολίας, πριν την επίσημη έναρξη της έρευνας. 

Η διαφορά μεταξύ των τυποποιημένων και των ανοιχτών ερωτηματολόγιων είναι 

εύκολο να διαπιστωθεί. Στα τυποποιημένα ερωτηματολόγια οι ερωτήσεις (κλειστές) 

έχουν συγκεκριμένες προεπιλεγμένες απαντήσεις ενώ στα ανοιχτά ερωτηματολόγια οι 

ερωτήσεις (ανοιχτές) έχουν κενό χώρο για να απαντήσει ο ερωτώμενος με δικά του 

λόγια (Fisher, 2004). 

Το πλεονέκτημα των ανοιχτών ερωτήσεων είναι ότι είναι οι πλέον κατάλληλες για 

βαθιά αναγνώριση της στάσης ή του προβλήματος και δίνουν την δυνατότητα στον 

ερωτώμενο να απαντήσει με τον δικό του τρόπο (Fink, 1995), είναι όμως χρονοβόρες 

και αυξάνουν το κόστος. Αντίθετα, οι κλειστές ερωτήσεις είναι εύκολες στην 

συμπλήρωση και ανάλυση και έχουν μικρότερο κόστος (Μαντζάρης, 2004). 

Οι κλειστές ερωτήσεις μπορεί να διαφέρουν στο είδος των απαντήσεων που 

απαιτούν. Μπορεί να περιέχουν μια λίστα από απαντήσεις ή μια κατηγορία πολλαπλών 

επιλογών, οι οποίες μπορεί να είναι από δύο (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ) έως όσες απαιτούνται. 

Επίσης μπορεί να απαιτούν απαντήσεις με βαθμό προτίμησης ή με κλίμακα 

αξιολόγησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για έρευνα στοιχείων συμπεριφοράς ή 

«πιστεύω». Οι τελευταίες είναι γνωστές και ως ερωτήσεις της κλίμακας Likert οι οποίες 

ζητούν από τον ερωτώμενο πόσο πολύ συμφωνεί ή διαφωνεί, με μια δήλωση ή μια 

σειρά δηλώσεων, συνήθως σε μια κλίμακα τεσσάρων ή πέντε σημείων (Saunders κ.ά., 
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2000). 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα, 

εξετάστηκαν, μέσω πιλοτικού ερωτηματολογίου (pretest) που στάλθηκε σε δείγμα τριών 

ανώτατων στελεχών, η ευκολία στην συμπλήρωσή του, η κατανόηση των ερωτήσεων, η 

λογική και εννοιολογική σειρά τους καθώς και η διευκόλυνση στην καταγραφή και 

επεξεργασία των απαντήσεων. Το τελικό ερωτηματολόγιο, μετά από τις απαραίτητες 

διορθώσεις και βελτιώσεις στην δομή του, ήταν ένα ημιδομημένο ερωτηματολόγιο το 

οποίο περιείχε ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις 

είχαν σκοπό να διερευνήσουν την άποψη, την γνώση και την πεποίθηση των 

ερωτώμενων για το θέμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ οι κλειστού τύπου 

χρησιμοποιήθηκαν για τον ποσοτικό προσδιορισμό συγκεκριμένων ζητημάτων αλλά και 

ως συμπληρωματικά στοιχεία στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Οι κλειστού τύπου 

ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν της κλίμακας Likert. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

ολοκλήρωση της έρευνας έγινε με την μέθοδο της προσωπικής - σε βάθος - 

συνέντευξης, κατά την διάρκεια της οποίας δεν έγινε χρήση δημοσιογραφικού 

κασετοφώνου, κατόπιν ευγενικού αιτήματος των ερωτωμένων λόγω της ιδιαίτερης 

ευαισθησίας του ερευνώμενου θέματος. Επίσης, το ερωτηματολόγιο αποτέλεσε έναν 

οδηγό για τον ερευνητή (και για τον ερωτώμενο), επιτρέποντας όμως περιθώρια 

αποκλίσεων και ελιγμών όποτε αυτό ήταν σκόπιμο και εφικτό για την άντληση 

σημαντικών, για το ζήτημα, πληροφοριών.  

Είναι αποδεκτό, ότι καμία μέθοδος έρευνας και τεχνικής συλλογής πρωτογενών 

στοιχείων δεν είναι δυνατόν να καλύπτει άριστα όλες τις ιδιαιτερότητες των ερευνών 

(Πετράκης, 1999). Ο ερευνητής πρέπει να σταθμίσει μια σειρά από παράγοντες όπως 

είναι το κόστος της μεθόδου, η ακρίβεια της μεθόδου, ο απαιτούμενος χρόνος για την 

απόκτηση των αποτελεσμάτων και οι απαιτήσεις σε ερευνητικό προσωπικό. Σύμφωνα 

με τον Fisher (2004), αν δεν είναι γνωστό το είδος των απαντήσεων που θα ληφθούν, 

είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθεί η «ανοιχτή» ποιοτική προσέγγιση. Στην παρούσα 

έρευνα λόγω της μη ύπαρξης προηγούμενων ανάλογων ερευνών και του νεωτερισμού 

του θέματος για την Ελληνική αγορά, δεν ήταν γνωστό το είδος των απαντήσεων που θα 
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δίνονταν, αν και έγιναν κάποιες ερευνητικές υποθέσεις. 

 

5.5  Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας 

Η προηγηθείσα ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στην παρούσα 

διατριβή, τεκμηριώνει τις προϋποθέσεις εγκυρότητας της συγκεκριμένης έρευνας 

καθώς: 

 Σύμφωνα με τους Πετράκη (1999) και Σταθακόπουλο (2001) το δείγμα στις 

ποιοτικές έρευνες είναι συνήθως 8-10 άτομα ενώ μπορούν να φθάσουν μέχρι 

και τους 12-14. Επίσης, οι De Ruyter & Scholl (1998) τονίζουν, ότι το 

χαρακτηριστικό στην ποιοτική έρευνα είναι ότι έχει μικρό σε δείγμα αριθμό, 

που σπάνια να φθάνει τους 60 και κυμαίνεται μεταξύ δεκαπέντε με σαράντα 

άτομα.  

 Οι τράπεζες που μετείχαν τελικά στην έρευνα είναι ηγέτιδες στον Ελληνικό 

τραπεζικό τομέα, που κάνει πιο αντιπροσωπευτική την έρευνα αφού την όποια 

γνώση, εμπειρία και λειτουργία σε καινούργιες κανονιστικές εφαρμογές και 

ρυθμίσεις την έχουν συνήθως οι «ηγέτες».  

 Σε παρεμφερείς έρευνες που έγιναν στο εξωτερικό (αφού δεν βρέθηκε 

ελληνική έρευνα με αντίστοιχο αντικείμενο), χρησιμοποιήθηκε μόνο η 

ποσοτική έρευνα (Berger et. al. (2005), Crespi et al. (2003), Kubo (2005), 

Nam (2006)). Ο Tabet (2002), σε ανάλογη έρευνα, από 2000 αποσταλμένα 

ερωτηματολόγια σε μέλη Δ.Σ. και ανώτατα στελέχη των 500 μεγαλύτερων 

επιχειρήσεων των Η.Π.Α. (Fortune 500), συγκέντρωσε 93 μόλις απαντήσεις 

(4,6% του συνόλου των ερωτηματολογίων) έναντι αναμενόμενου ποσοστού 

απαντήσεων 10%. Όπως όμως προσδιορίζει και ο ίδιος στα αποτελέσματα της 

ποσοτικής ανάλυσης της έρευνάς του, μία ποιοτική προσέγγιση του θέματος 

της εταιρικής διακυβέρνησης θα βοηθούσε περισσότερο στην εξαγωγή πιο 

αξιόπιστων συμπερασμάτων. 
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 Η έρευνα των Tsipouri & Xanthakis (2004) για την αξιολόγηση της εταιρικής 

διακυβέρνησης, έγινε με βάση τα στοιχεία που άντλησαν από τους 

δημοσιευμένους ισολογισμούς και ετήσιες εκθέσεις των 20 μεγαλύτερων 

ελληνικών επιχειρήσεων (ASE/FTSE-20), κατά την περίοδο 2001 – 2003 

(εκτός των τραπεζών). Όπως επισημαίνουν στα συμπεράσματά τους, «αν 

κάποιος επιθυμεί να εξετάσει την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης που 

εφαρμόζεται από μια επιχείρηση, τότε, εκτός από άλλους προσαρμοσμένους 

δείκτες ανά επιχείρηση, θα πρέπει να προσεγγίσει αποτελέσματα μέσω 

συνεντεύξεων». 

 Επίσης στην έρευνα της εταιρείας συμβούλων Grant Thornton και του Ρεφενέ 

(2005), σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης από 

τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χ.Α.Α., ανταποκρίθηκαν 110 επιχειρήσεις επί 

συνόλου 359 σε δομημένο ερωτηματολόγιο 43 ερωτήσεων. Προφανώς, η 

συμμετοχή της διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας Grant Thornton διευκόλυνε 

στην συλλογή των ερωτηματολογίων αν και τα 2/3 των ερωτηθέντων δεν 

απάντησαν κυρίως λόγω αδιαφορίας και δευτερεύοντος λόγω φόρτου εργασίας 

και αμέλειας, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές.  

 

5.6  Παραδοχές και δυσκολίες της έρευνας 

Οι λογικές παραδοχές που έγιναν για την πραγματοποίηση της έρευνας ήταν: 

1) Το ερωτηματολόγιο ήταν σαφές και βοήθησε τους ερωτώμενους στην 

επιλογή των απαντήσεων χωρίς παρερμηνείες και ανακρίβειες. 

2) Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα (μέλη Δ.Σ., ανώτατα στελέχη και 

εκπρόσωποι των εργαζομένων) ήταν ειλικρινείς στις απαντήσεις τους. 

3) Το τελικό δείγμα των απαντήσεων είναι εύλογα αντιπροσωπευτικό του 

συνόλου των Ελληνικών τραπεζών. 

Οι πρώτες δυσκολίες παρουσιάστηκαν με την αποστολή των πρώτων 150 

ερωτηματολογίων στα μέλη των Δ.Σ. και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των 4 

μεγαλύτερων Ελληνικών τραπεζών. Ένα μήνα μετά την αποστολή και υπήρξε μία μόνο 
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απάντηση. Το πολύ χαμηλό αυτό ποσοστό πιθανόν να οφείλεται στους παρακάτω 

λόγους: 

1. Ο χρόνος αποστολής των ερωτηματολογίων (14-18 Δεκεμβρίου 2007). Η 

περίοδος  αυτή χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα έντονης απασχόλησης όχι μόνο 

για τις τράπεζες αλλά για όλες τις επιχειρήσεις αφού εκτός από περίοδος 

εορτών είναι και εποχή οριστικοποίησης και κλεισίματος των ισολογισμών. 

Πιθανόν οι ερωτώμενοι να μην είχαν ευχέρεια χρόνου. 

2. Σε μία περίπτωση, η πλειοψηφία των ερωτηματολογίων είχε συγκεντρωθεί 

στο τμήμα διανομής αλληλογραφίας της τράπεζας αλλά μέχρι τις 15 

Ιανουαρίου δεν είχε δοθεί στα μέλη του Δ.Σ. γιατί δεν τα έβρισκαν. 

3. Σε άλλη περίπτωση τα ερωτηματολόγια δεν έφτασαν ποτέ στην τράπεζα 

(μετά από τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τους παραλήπτες όσο και με την 

αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας). 

4. Οι εκπρόσωποι δύο τραπεζών ενημέρωσαν τον ερευνητή ότι «πολιτική της 

τράπεζας σε τέτοια θέματα είναι να δίνεται μία απάντηση από τον υπεύθυνο 

της εταιρικής Διακυβέρνησης και όχι χωριστά από το κάθε μέλος του Δ.Σ. 

ώστε να μην υπάρξει διάσταση απόψεων».  

5. Διευθυντές Διοικήσεως (περίπου 10) που παρέλαβαν το ερωτηματολόγιο, 

επικοινώνησαν με τον ερευνητή (μέσω email και τηλεφώνου) κοινοποιώντας 

του παντελή άγνοια του θέματος. 

6. Οι επιχειρήσεις - ιδιαίτερα αυτές που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α - 

λαμβάνουν σχεδόν καθημερινά, ερωτηματολόγια από διάφορους φορείς, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητές, με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται από 

τα στελέχη μία έλλειψη διάθεσης για συμπλήρωση «και άλλων» 

ερωτηματολογίων. 

7. Το αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι ιδιαίτερα «λεπτό» και «ευαίσθητο» 

και ίσως τα στελέχη να είχαν ενδοιασμούς να απαντήσουν (παρά την 

αποδεδειγμένη διασφάλιση της ανωνυμίας). 
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Μετά από αυτά τα «μηνύματα», αποφασίσθηκε η έρευνα να γίνει ποιοτική 

(συνδυασμός ερωτηματολογίου και συνέντευξης) και να συνεχισθεί η αποστολή των 

ερωτηματολογίων πιο στοχευμένα. Παράλληλα, ο επιβλέπων καθηγητής επικοινώνησε 

με τις γραμματείς των Δ.Σ. προκειμένου να διασφαλίσει τουλάχιστον την παράδοση των 

φακέλων στα μέλη των Δ.Σ. Η αποστολή των ερωτηματολογίων συνεχίστηκε και στις 

άλλες τράπεζες από 12-2-2008 έως 14-3-2008. Κατά το διάστημα αυτό εστάλησαν και 

επιστολές υπενθύμισης σε όσους είχαν σταλεί τα πρώτα ερωτηματολόγια. Οι 

προσπάθειες αυτές απέδωσαν αφού σε διάστημα 15 ημερών λάβαμε 14 ερωτηματολόγια 

ενώ παράλληλα συμφωνήθηκαν 12 συνεντεύξεις με ανώτατα διοικητικά στελέχη και 

μέλη Δ.Σ.. Κατά την άποψη του ερευνητή, η μη ύπαρξη προσωπικών γνωριμιών (λόγω 

προηγούμενης επαγγελματικής τραπεζικής εμπειρίας του ιδίου), πιθανόν να οδηγούσε 

στην ματαίωση της έρευνας λόγω έλλειψης ικανού δείγματος, έστω και του μεγέθους 

που απαιτεί μια ποιοτική έρευνα. 

 

5.7 Σύνοψη  

Το ικανοποιητικό και τεκμηριωμένο, ως προς την αξιοπιστία, δείγμα της έρευνας 

αποτελούνταν από επτά τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε ήταν η ποιοτική έρευνα (μελέτη περίπτωσης) με ημιδομημένο 

ερωτηματολόγιο. Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων έγινε με συνέντευξη σε βάθος 

αρκετά μεγάλης διάρκειας (90 λεπτών και άνω) και δεν χρησιμοποιήθηκε μαγνητόφωνο 

(μετά από απαίτηση των ερωτώμενων) ενώ ο ερευνητής κρατούσε χειρόγραφες 

σημειώσεις στα σημαντικότερα θέματα. Η παράθεση και ανάλυση των αποτελεσμάτων 

ακολουθεί στο επόμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται οι απαντήσεις που δόθηκαν 

κατά την διάρκεια της σε βάθος συνέντευξης από τα εκτελεστικά και μη μέλη των Δ.Σ. 

και των ανώτατων στελεχών των ελληνικών τραπεζών που το δείγμα τους 

αντιπροσωπεύει το 75% περίπου του τραπεζικού τομέα και είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Παράλληλα, εκτός από τα στοιχεία των συνεντεύξεων 

έγινε μία προσπάθεια να καταγραφούν και να αναλυθούν πληροφορίες από τα 

δημοσιοποιούμενα στοιχεία των τραπεζών σε σχέση με την σύνθεση του Δ.Σ. και τις 

επιτροπές του.  

Επίσης, σε μια προσπάθεια εντοπισμού της συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων 

που επηρεάζονται από την εταιρική διακυβέρνηση, έγινε μία στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων του δείγματος, σε όσες από τις ερωτήσεις είχαν ποσοτικά στοιχεία (ερωτήσεις 

3, 4, 6, 9 και 11). Αν και το πλήθος του δείγματος είναι θεωρητικά και ουσιαστικά πολύ 

μικρό (7 τράπεζες / 12 ερωτηματολόγια), εν τούτοις, σε σχέση με τον συνολικό μέγεθος 

του υπό εξέταση πληθυσμού (σύνολο Ελληνικών τραπεζών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. 14 

και σύνολο μελών  Δ.Σ. 151 άτομα) το δείγμα καλύπτει τα ελάχιστα αποδεκτά όρια της 

στατιστικής επεξεργασίας. 
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6.1 Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας και αξιολόγησή τους  

Ανάλυση απαντήσεων από τους ερωτώμενους 

Ερώτηση 1α 

Ποιό έτος εισήχθη η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης στην Τράπεζά σας;  

Τυπικά, δύο μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες εφάρμοσαν βασικές αρχές εταιρικής 

διακυβέρνησης από το 1992 και το 1994 αντίστοιχα. Οι δύο αυτές τράπεζες είχαν 

αναπτύξει από την δεκαετία του 1990 επαφές με επενδυτικά σχήματα του εξωτερικού και 

παράλληλα σημαντικός αριθμός ανώτατων στελεχών είχαν διεθνή εργασιακή εμπειρία. Οι 

συντελεστές αυτοί κατά κάποιο τρόπο επέβαλλαν την εφαρμογή κάποιων κανόνων 

εταιρικής διακυβέρνησης ώστε να προσελκύσουν επενδυτές από χώρες (Αγγλία – 

Αμερική) όπου η εφαρμογή τέτοιου είδους κανόνων από μία επιχείρηση, είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση επενδυτικής προτίμησης ιδιαίτερα από θεσμικούς επενδυτές (ασφαλιστικά 

ταμεία και αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού). Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι τα 

περισσότερα εκτελεστικά στελέχη και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν την άποψη 

ότι η εταιρική διακυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζεται -στην τράπεζα που εκπροσωπούσαν- 

ουσιαστικά μετά το 2004. Τα παραπάνω αποτελέσματα υποστηρίζουν την υπόθεση 1α ότι 

η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης ουσιαστικά εισήχθη στην Ελλάδα μετά την ψήφιση 

του Νόμου 3016/2002. 

 

Ερώτηση 1β 

Πόσο χρονικό διάστημα περίπου χρειάστηκε για να “ενσωματωθεί” η έννοια της εταιρικής 

διακυβέρνησης στην εταιρική «κουλτούρα» της Τράπεζας σας; 

Η ενσωμάτωση της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τους 

υπεύθυνους των τραπεζών για το θέμα αυτό, απαίτησε ένα ευρύ χρονικό φάσμα που 

κυμαίνεται από «άμεσα» (δύο από τις ερωτηθείσες τράπεζες) έως 2 χρόνια με το μέσο όρο 

να κυμαίνεται στους 13,5 μήνες. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την υπόθεση 1β 

σύμφωνα με την οποία απαιτήθηκε σημαντικός χρόνος για την ενσωμάτωση της έννοιας 

της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Στο παρακάτω γράφημα 6.1 απεικονίζονται τα χρονικά διαστήματα που 

απαιτήθηκαν από τις Ελληνικές τράπεζες για την ενσωμάτωση της έννοιας της εταιρικής 
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διακυβέρνησης. Στο γράφημα δεν περιλαμβάνονται οι δύο τράπεζες που κατά δήλωσή 

τους εφαρμόζουν τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης από το 1992 και 1994 

αντίστοιχα. 

Γράφημα 6.1.Χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την ενσωμάτωση της έννοιας της 
εταιρικής διακυβέρνησης στις Ελληνικές τράπεζες 

 

 
Σημείωση: στο γράφημα και στον υπολογισμό του μέσου όρου (Μ.Ο.) δεν συμπεριλαμβάνονται οι δύο 
τράπεζες που κατά δήλωσή τους η ενσωμάτωση της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης ήταν άμεση 

Τράπεζα με διεθνή παρουσία και ιδιαίτερη δραστηριότητα σε στρατηγική 

επέκταση στα Βαλκάνια και την Ν.Α. Ευρώπη, υποστήριξε – σωστά κατά την άποψη του 

ερευνητή- ότι η προσπάθεια είναι συνεχής, «Η ενσωμάτωση της έννοιας της εταιρικής 

διακυβέρνησης στην εταιρική κουλτούρα είναι συνεχής» (Ερωτώμενος 3). Επίσης, τράπεζα 

που είναι μέλος διεθνούς χρηματοπιστωτικού ομίλου, χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο για την 

ενσωμάτωση, λόγω της διεθνούς εμπειρίας «Ο χρόνος ήταν ελάχιστος λόγω της διεθνούς 

εμπειρίας του ομίλου στον οποίο ανήκει η τράπεζά μας» (Ερωτώμενος 2).   

Ερώτηση 1γ 

Πόσος χρόνος (έτη, μήνες) περίπου απαιτήθηκε για την ουσιαστική εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης; 

Με εξαίρεση τις δύο τράπεζες που, όπως υποστήριξαν τα ανώτατα διοικητικά 
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στελέχη, εφαρμόζουν πάνω από 10 χρόνια βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, οι 

υπόλοιπες πέντε χρειάστηκαν ένα ευρύ χρονικό φάσμα ουσιαστικής εφαρμογής των 

αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Το διάστημα αυτό είναι μεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο της ενσωμάτωσης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις ο χρόνος ουσιαστικής 

εφαρμογής κυμάνθηκε από 12 έως 24 μήνες με τον μέσο όρο να πλησιάζει τους 18 μήνες. 

 
Γράφημα 6.2 Χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης από τις Ελληνικές τράπεζες 

 
Σημείωση: στο γράφημα και στον υπολογισμό του μέσου όρου (Μ.Ο.) δεν συμπεριλαμβάνονται οι δύο 
τράπεζες που κατά δήλωσή τους η ενσωμάτωση της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης ήταν άμεση 

Τα παραπάνω ευρήματα υποστηρίζουν την υπόθεση 1γ σύμφωνα με την οποία η 

εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης χρειάστηκε χρονικό διάστημα πέραν του ενός 

έτους. 

Στο γράφημα 6.3 που ακολουθεί, παρουσιάζεται μία συγκριτική απεικόνιση του 

χρόνου που απαιτήθηκε για την ενσωμάτωση της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης σε 

σχέση με το χρόνο της ουσιαστικής εφαρμογής της από τις Ελληνικές τράπεζες. Όπως 

προκύπτει και από το γράφημα, με εξαίρεση την τράπεζα Γ, ο χρόνος που απαιτήθηκε για 

την ενσωμάτωση της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης, είναι λιγότερος από το 

χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για την εφαρμογή της. Η διαφορά αυτή τεκμηριώνει τα 

αποτελέσματα άλλων ερευνών σε θέματα ενσωμάτωσης και εφαρμογής στρατηγικών 
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αλλαγών στο επιχειρησιακό περιβάλλον (Anderson (1971), Ginsberg (1988), Huy (1991), 

Mintzberg & Westley (1992), Pettigrew A. (1990)). 

Γράφημα 6.3 Συγκριτική απεικόνιση του χρόνου ενσωμάτωσης και του χρόνου 
εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης από τις Ελληνικές τράπεζες. 

 
Σημείωση: στο γράφημα και στον υπολογισμό του μέσου όρου (Μ.Ο.) δεν συμπεριλαμβάνονται οι δύο 
τράπεζες που κατά δήλωσή τους η ενσωμάτωση της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και η 
εφαρμογή της ήταν άμεση. 
 
Ερώτηση 2α. Ποιοι συντελεστές (π.χ. η δομή της τράπεζας, η στρατηγική, το ανθρώπινο 

δυναμικό, το οργανωσιακό κλίμα, ή άλλοι συντελεστές) κατά την άποψή σας επέδρασαν 

θετικά ή αρνητικά κατά την διάρκεια της προσαρμογής (integration period) της εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

Η πλειοψηφία των απαντήσεων (8 στις 12) στο παραπάνω ερώτημα θεωρεί ότι η 

δομή της τράπεζας και το Δ.Σ. υπήρξαν οι πλέον σημαντικοί παράγοντες που επέδρασαν 
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θετικά στην ομαλή προσαρμογή του οργανισμού στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Δεύτερος σημαντικός παράγοντας θετικής προσαρμογής θεωρείται η στρατηγική της 

τράπεζας (επέκταση σε νέες αγορές, προσέλκυση ξένων επενδυτών και άμεση 

προσαρμογή στις διεθνείς εξελίξεις). Τρίτος παράγοντας σε βαθμό σημαντικότητας 

κατατάσσεται το οργανωσιακό κλίμα (καλές σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων αλλά και 

με την διοίκηση) και το ανθρώπινο δυναμικό (μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματικό 

ενδιαφέρον). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μία περίπτωση, αξιολογήθηκε ως ο πλέον 

σημαντικός θετικός παράγοντας η διεθνής δραστηριότητα και εμπειρία της τράπεζας.   

 Οι περισσότεροι ερωτώμενοι (9 στους 12) δεν εντόπισαν αρνητικούς παράγοντες 

κατά την διάρκεια προσαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης. Σε τρεις περιπτώσεις 

όμως, το ανθρώπινο δυναμικό (αντίδραση σε αλλαγές, διαφορετικές κουλτούρες λόγω 

εξαγορών) θεωρήθηκε ως ο πλέον αρνητικός παράγοντας για την προσαρμογή της 

τράπεζας στο νέο κανονιστικό περιβάλλον της εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ δεύτερος σε 

σημαντικότητα αρνητικός παράγοντας θεωρήθηκε το υφιστάμενο οργανωσιακό κλίμα 

(νοοτροπία δημοσίου, μη ύπαρξη εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και στελεχών). Σε μία 

περίπτωση ως μοναδικός αρνητικός παράγοντας αναφέρθηκε «Η μη επαρκής εκτίμηση της 

σημασίας της προσαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης στα νέα δεδομένα της αγοράς και 

στα αναπτυξιακά σχέδια της τράπεζας από τους άλλους ενδιαφερόμενους (stakeholders)».  

 Τα παραπάνω ευρήματα υποστηρίζουν την υπόθεση 2α σύμφωνα με την οποία το 

στρατηγικό μάνατζμεντ των Ελληνικών τραπεζών (η δομή, το ανθρώπινο δυναμικό, η 

εταιρική κουλτούρα κλπ.) επηρεάζει την ενσωμάτωση της έννοιας της εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

Ερώτηση 2β. Ποιοι συντελεστές (π.χ. η δομή της τράπεζας, η στρατηγική, το ανθρώπινο 

δυναμικό, το οργανωσιακό κλίμα, άλλοι συντελεστές κλπ) κατά την άποψή σας επέδρασαν 

θετικά ή αρνητικά κατά την διάρκεια της εφαρμογής (implementation period) της εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι (9 στους 12) θεωρούν την δομή της τράπεζας ως τον 

σημαντικότερο παράγοντα που επέδρασε θετικά κατά την διάρκεια εφαρμογής της 

εταιρικής διακυβέρνησης στην τράπεζα. Η στρατηγική της τράπεζας για άμεση εφαρμογή 

των νέων κανονιστικών διατάξεων και για διεθνή προβολή και ανάπτυξη, αξιολογείται ως 
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ο δεύτερος (7 στους 12) σημαντικότερος παράγοντας. Τρίτος παράγοντας (5 στους 12) 

από πλευρά σημαντικότητας όσον αφορά την θετική επίδραση για την εφαρμογή της 

εταιρικής διακυβέρνησης κατατάσσεται το ανθρώπινο δυναμικό, δίνοντας βαρύτητα στην 

εμπειρία των ανώτατων στελεχών.  

Όσον αφορά τους παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά κατά την διάρκεια της 

εφαρμογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, οι περισσότεροι από τους 

ερωτώμενους (7 στους 12) θεώρησαν ότι δεν υπήρξαν. Οι υπόλοιποι πέντε από τους 

ερωτώμενους θεωρούν σαν τον κυριότερο αρνητικό παράγοντα το ανθρώπινο δυναμικό 

(αντίδραση στην αλλαγή, έλλειψη ενδιαφέροντος) και σαν δεύτερο αρνητικό παράγοντα 

από πλευράς σημαντικότητας το οργανωσιακό κλίμα (όχι καλές σχέσεις μεταξύ των 

εργαζομένων και διοίκησης, μη ύπαρξη ισχυρής εταιρικής κουλτούρας). Στις περιπτώσεις 

αυτές οι απόψεις μελών του Δ.Σ., (που είναι πιο «κοντά» στον κάτοχο μεγάλου μεριδίου 

μετοχών), είναι σε αντίθεση με τις απόψεις των ανώτατων εκτελεστικών στελεχών τα 

οποία πιστεύουν ότι το προσωπικό και το εργασιακό κλίμα επέδρασαν αρνητικά τόσο 

κατά την προσπάθεια της ενσωμάτωσης όσο και κατά την διάρκεια της εφαρμογής της 

εταιρικής διακυβέρνησης. Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία (Floyd & Wooldridg (1992 

& 1994), Johnson et al. (1993)) και κατά την άποψη του ερευνητή, η γνώμη των 

εκτελεστικών στελεχών είναι πιο αξιόπιστη γιατί αυτά έχουν και άμεση γνώση των 

αντιδράσεων του προσωπικού αλλά και των δυσκολιών εφαρμογής των αποφάσεων της 

Διοίκησης. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως υποστηρίζει και ο Ερωτώμενος 10, «Σε  γενικές  

γραμμές δεν υπήρξαν προβλήματα. Έγινε συστηματική ανάλυση του πλαισίου εταιρικής 

διακυβέρνησης κατά επίπεδο αρμοδιότητας και κατά υπηρεσιακή μονάδα της Τράπεζας. 

Έπρεπε όμως: α) να γίνει ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών για τις αλλαγές του νέου 

πλαισίου, β) να  προσδιοριστούν οι τρόποι εφαρμογής του στην τράπεζα και γ) να ορισθούν 

τα υπόχρεα πρόσωπα.»  

Το γεγονός της μη πλήρους ενημέρωσης του συνόλου των εργαζομένων, 

επιβεβαιώνεται και από στέλεχος άλλης τράπεζας: «Η γνώση του θέματος της εταιρικής 

διακυβέρνησης υπάρχει σε επίπεδο Διοίκησης και Γενικών Δ/ντων ενώ σε επίπεδο 

Εκτελεστικών Διευθυντών Διευθύνσεων είναι επαρκής μόνο στους άμεσα εμπλεκόμενους 
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(π.χ. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου, Δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης). Επίσης, στελέχη της 

τράπεζας με προϋπηρεσία σε διεθνείς οργανισμούς (πχ World Bank) γνωρίζουν πολύ καλά 

το θέμα.. Το υπόλοιπο προσωπικό μάλλον αγνοεί το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης.» 

(Ερωτώμενος 9). Απαντήσεις που έλαβε ο ερευνητής από 25 περίπου διευθυντικά στελέχη 

των τραπεζών που εργάζονται στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες και στην 

Λάρισα, φαίνεται να υποστηρίζουν άγνοια του θέματος της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Όταν τέθηκε το ζήτημα αυτό σε μέλος του Δ.Σ. τράπεζας του δείγματος, η απάντηση 

ήταν: «τα ανώτερα, μεσαία και κατώτερα στελέχη υποστηρίζουν βέβαια ότι δεν γνωρίζουν τι 

είναι εταιρική διακυβέρνηση αλλά την εφαρμόζουν καθημερινά. Ίσως χρειάζεται μια πιο 

τακτική και μεθοδική ενημέρωση από πλευράς τράπεζας προς τους εργαζόμενους» 

(Ερωτώμενος 12).  

 Οι απαντήσεις που αναλύθηκαν παραπάνω τεκμηριώνουν την υπόθεση 2β όσον 

αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης από 

τις Ελληνικές τράπεζες. Όπως προέκυψε τόσο η στρατηγική όσο και η δομή καθώς και το 

οργανωσιακό κλίμα, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες της γρήγορης και 

αποτελεσματικής εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 

να δοθεί από πλευράς διοικήσεων των τραπεζών στο ανθρώπινο δυναμικό όπου 

παρουσιάζονται τόσο θετικές όσο και αρνητικές αντιδράσεις κατά την διάρκεια της 

εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

Ερώτηση 3 

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζει θετικά ή 

αρνητικά τους παρακάτω παράγοντες 

Όσον αφορά τον βαθμό που επηρέασε (θετικά ή αρνητικά) διάφορους παράγοντες, 

η πλειοψηφία των ερωτώμενων συμφωνεί ότι σε όλους επηρέασε από θετικά έως πολύ 

θετικά (ιδιαίτερα στην διαχείριση των συμφερόντων των μικρομετόχων και στην 

διαφάνεια της ενημέρωσης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη) με εξαίρεση την λήψη 

διοικητικών και επενδυτικών αποφάσεων καθώς και την επίτευξη οικονομικών στόχων 

όπου υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις εκτιμήσεις τόσο από μέλη των Δ.Σ. όσο και από 

ανώτατα εκτελεστικά στελέχη. Επίσης, κατά την άποψη των ερωτώμενων, δεν υπήρξε 

καμία αρνητική επίδραση της εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης στους 
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εξεταζόμενους παράγοντες (πίνακας 6.1).  

Πίνακας 6.1 Συχνότητα (αριθμός) απαντήσεων στην ερώτηση 3 

Παράγοντες 1 2 3 4 5 
Δομή Δ.Σ. (μη εκτελεστικά μέλη, αρμοδιότητες μελών, κλπ) 0 0 0 4 8 
Λειτουργία Δ.Σ. ( τρόπος λήψης αποφάσεων κλπ) 0 0 0 4 8 
Λήψη Διοικητικών αποφάσεων 0 0 3 4 5 

Λήψη επενδυτικών αποφάσεων 0 0 3 5 4 
Έλεγχος λειτουργίας / διαδικασιών της Τράπεζας 
(Αξιολόγηση προσωπικού, δομές επικοινωνίας κλπ) 

0 0 2 8 2 

Επίτευξη οικονομικών στόχων 0 0 4 8 0 
Διαχείριση συμφερόντων μικρομετόχων 0 0 0 2 10 
Διαφάνεια ως προς την ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
μερών (stakeholders) 

0 0  2 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ    12 37 47 
Άλλοι παράγοντες      

Χρηματιστήριο/Κεφαλαιαγορά 0 0 0 5 5 
Ξένοι επενδυτές 0 0 0 4 4 
Σημείωση: 1= πολύ αρνητικά, 2= αρνητικά, 3=ουδέτερα, 4=θετικά, 5=πολύ θετικά 

Γράφημα 6.4 Παράγοντες που επηρεάζει η εφαρμογή εταιρικής διακυβέρνησης  

 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αποτελέσματα της έρευνας 

 
Διδακτορική διατριβή:  Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 

150

Ο ερευνητής, στην προσπάθειά του να αξιολογήσει και να τεκμηριώσει τις 

απαντήσεις αυτές ποιοτικά, προχώρησε σε ουσιαστική συζήτηση στα συγκεκριμένα 

θέματα, εστιάζοντας αρχικά το ενδιαφέρον του στη δομή και την λειτουργία του Δ.Σ.. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την σε βάθος συζήτηση είναι χαρακτηριστικά της 

διαφορετικής προσέγγισης που έχουν οι ερωτώμενοι στο θέμα ανάλογα με την θέση τους, 

το επίπεδο των γνώσεων αλλά και τον βαθμό εξάρτησης από τον κύριο μέτοχο. 

 

Δομή και σύνθεση Δ.Σ. Ελληνικών τραπεζών. 

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών στον 

παρακάτω πίνακα δίνεται η δομή και η σύνθεση των Δ.Σ. με βάση των αριθμό των μελών 

καθώς και την αναλογία εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών. 

Πίνακας 6.2  Αριθμός μελών Δ.Σ. ανά τράπεζα και ανά κατηγορία  

ΤΡΑΠΕΖΑ Αριθμός 
Μελών Δ.Σ. 

Εκτελεστικά 
Μέλη ΔΣ 

Μη Εκτελεστικά 
Μέλη 

Ανεξάρτητα μη 
Εκτελεστικά μέλη 

ΕΘΝΙΚΗ 15 2 4 9 
EFG EUROBANK  16 5 9 2 
ALPHA 14 5 5 4 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17 7 7 3 
EMPORIKI 17 4 8 5 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 11 3 6 2 
ATTICA 11 2 7 2 
ΓΕΝΙΚΗ 12 3 9 2 
Μέσος Όρος 12,25 3,63 6,12 2,5 

Πηγή: Δημοσιευμένες πληροφορίες των ανωτέρω τραπεζών έτους 2007, επεξεργασία από τον συγγραφέα  

Η τράπεζα Πειραιώς και η ΕΜΠΟΡΙΚΗ έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό μελών (17) 

στο Δ.Σ. ενώ τα λιγότερα μέλη (11) έχουν η Αγροτική και η Αττικής. Από τον μέσο όρο 

του αριθμού των μελών (12,25) του Δ.Σ. προκύπτει ότι οι τράπεζες προτιμούν τα μεγάλα 

Δ.Σ. αν και τα αποτελέσματα ερευνών τεκμηριώνουν την αναποτελεσματικότητα των 

πολλών μελών αλλά και των πολλών επιτροπών. Ο μικρός αριθμός μελών του Δ.Σ. 

επηρεάζει θετικά την αποδοτικότητα της επιχείρησης είτε εμφανίζοντας υψηλότερο 

δείκτη Tobin’s Q (Yermack 1996) είτε παρουσιάζοντας υψηλότερη κερδοφορία 

(Eisenberg et al 1998, Del Guercio et. al 2003). Συγκριτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι, ο 

μέσος όρος των ελληνικών επιχειρήσεων των άλλων κλάδων είναι κατά μέσο όρο 7,86 με 

τυπική απόκλιση 2,54 (Ε.Ε.Π.Ε.Δ. 2008). 
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Για όσες τράπεζες κατέστη δυνατό να αντληθούν στοιχεία σχετικά με την ηλικία 

και το γένος των μελών των Δ.Σ. παρουσιάζονται παρακάτω τα σχετικά ευρήματα:  

Πίνακας 6.3  Μέσος όρος αριθμού, ηλικίας και φύλλου μελών Δ.Σ. Ελληνικών τραπεζών  

ΤΡΑΠΕΖΑ Αρ Μελων  Δ.Σ. Μ.Ο ηλικίας Φύλλο 
   Άνδρας Γυναίκα 
ΕΘΝΙΚΗ 15 63,6 15 0 
EFG EUROBANK  16 51,2 15 1 
ALPHA 14 60 13 1 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17 53,8 16 1 
EMPORIKI 17 56,4 14 3 
ΓΕΝΙΚΗ 12 53,5 12 0 
Μέσος Όρος 12,25 56,4 93,4% 6,6% 

Πηγή: Η σύνθεση και η ηλικία των μελών του Δ.Σ. καταγράφηκε από τα δημοσιευμένα 
στοιχεία των τραπεζών του έτους 2007 και επεξεργάστηκαν από τον συγγραφέα 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η ΕΘΝΙΚΗ έχει το πιο 

«γερασμένο» ηλικιακά Δ.Σ. με τον μέσο όρο να κυμαίνεται στα 63,6 έτη ενώ το πιο 

«νεανικό» ηλικιακά Δ.Σ. είναι της EFG Eurobank–Ergasias με το μέσο όρο μόλις 51,2 

έτη. Ίσως αυτή η ηλικιακή σύνθεση να δικαιολογεί εν μέρει και την πιο συντηρητική 

πολιτική που ακολουθεί γενικά η Εθνική τράπεζα σε σχέση με την επιθετική της EFG. 

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, η παρουσία των γυναικών στα Δ.Σ. των 

τραπεζών είναι εξαιρετικά χαμηλή. Σε 4 τράπεζες, από το εξεταζόμενο δείγμα, το 

ποσοστό είναι κάτω του 7% ενώ σε άλλες 4 δεν υπάρχει καμία γυναίκα. Επίσης θα πρέπει 

να τονισθεί ότι καμία γυναίκα δεν είναι Πρόεδρος ή Δ/νων Σύμβουλος σε κάποια 

τράπεζα. Το γεγονός, αυτό πιθανόν να περιορίζει τις Ελληνικές τράπεζες στις προοπτικές 

βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης αφού, σύμφωνα με έρευνα μεταξύ των 

κορυφαίων 100 εταιρειών του δείκτη FTSE, που παρουσίασε στις 5.12.2004 το Cranfield 

Centre for Development Women Business Leader της Βρετανίας, εταιρείες που είχαν 

γυναίκες στην σύνθεση του Δ.Σ., παρουσίασαν καλύτερη βαθμολογία στην καλή Εταιρική 

Διακυβέρνηση, από εκείνες των οποίων στα Δ.Σ. ήταν μέλη αποκλειστικά άνδρες. Επίσης, 

η συμμετοχή των γυναικών στα Δ.Σ. των ελληνικών τραπεζών είναι χαμηλότερη από τον 

μέσο όρο των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χ.Α.Α. όπου η παρουσία των γυναικών είναι 

10,8% (E.Ε.Π.Ε.Δ. 2008).  

Διευρύνοντας την ανάλυση της δομής και της σύνθεσης των Δ.Σ. των Ελληνικών 
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τραπεζών, εντοπίστηκαν ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτα στοιχεία: 

 Στο Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε. συμμετέχει Μητροπολίτης, ενώ στο Δ.Σ. της Γενικής 

συμμετέχουν απόστρατοι αξιωματικοί του στρατού. Αμφισβητείται έντονα η 

ουσιαστική συμβολή των παραπάνω μελών στην λήψη εξειδικευμένων 

επενδυτικών αποφάσεων καθώς και η αντικειμενικότητα των αποφάσεών τους. 

Στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ποσοστό πάνω του 

25% των μελών του Δ.Σ. είναι πιστοποιημένοι ορκωτοί λογιστές, με την τάση το 

ποσοστό των μελών με εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματικές εμπειρίες 

συνεχώς να αυξάνει. 

 Σε μία περίπτωση μέλος Δ.Σ. μιας τράπεζας (Attica) είναι ταυτόχρονα πρόεδρος 

Δ.Σ σε μια άλλη τράπεζα (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), γεγονός που είναι σε 

πλήρη αντίθεση με τις πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και του 

καλώς εννοούμενου ανταγωνισμού. Ουσιαστικά η περίπτωση αυτή επαληθεύει 

όσους ερευνητές και οικονομικούς σχολιαστές υποστηρίζουν τον χαμηλό βαθμό 

ανταγωνισμού μεταξύ των Ελληνικών τραπεζών (Delis et al. (2004), Νίκογλου 

Δ. (εφημερίδα Καθημερινή 22-9-2006)). 

 Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, η περίπτωση συμμετοχής ως μέλους Δ.Σ. 

τράπεζας, ανώτατου στελέχους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και 

Οικονομικών που ουσιαστικά είναι μία από τις εποπτεύουσες αλλά και 

ρυθμιστικές αρχές του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 

 Σε μία τράπεζα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σημαντικός πελάτης 

της τράπεζας αλλά και συγγενής πρώτου βαθμού ανώτατου πολιτειακού 

παράγοντα.  

 Αντίστοιχα, σε αρκετά Δ.Σ. τραπεζών συμμετέχουν ως ανεξάρτητα μέλη 

μεγαλοεπιχειρηματίες που είναι ταυτόχρονα δανειακοί πελάτες, μέτοχοι αλλά 

και πελάτες άλλων τραπεζών. Το γεγονός αυτό ανάγκασε σε δύο περιπτώσεις σε 

παραιτήσεις των μελών αυτών μετά από έντονη αντιπαράθεση των άλλων 

τραπεζών που προειδοποίησαν ευγενικά τους πελάτες τους ότι θα σταματήσουν 

να τους χρηματοδοτούν αν συνεχίσουν να συμμετέχουν στα Δ.Σ. των 

ανταγωνιστριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα δύο νέα μέλη είναι πάλι 
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σημαντικός πελάτης της τράπεζας και ταυτόχρονα και άλλων τραπεζών. Ένας 

από τους ερωτώμενους (Ερωτώμενος 9), μέλος Δ.Σ. άλλης τράπεζας, 

αναγνωρίζοντας ως αδυναμία ή μη σωστή εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής 

διακυβέρνησης την συμμετοχή στο Δ.Σ. ανεξάρτητων μελών που ταυτόχρονα 

είναι και πελάτες της τράπεζας, υποστήριξε την χρησιμότητα ύπαρξης τέτοιων 

μελών λόγω της διεθνούς επιχειρηματικής τους εμπειρίας, που μέχρι σήμερα έχει 

συμβάλλει θετικά και εποικοδομητικά στην διαμόρφωση των διαδικασιών και 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των εκπροσώπων των εργαζομένων, που 

συμμετέχουν ως μέλη στο Δ.Σ., οι οποίοι παραδέχονται ότι αγνοούν τα θέματα 

της συζήτησης – ιδιαίτερα τα επενδυτικά – αφού δεν έχουν τις εξειδικευμένες 

γνώσεις που απαιτούνται (αν και σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετέχουν σε 

επιτροπές αξιολόγησης επενδυτικού κινδύνου). Στην περίπτωση μόνο μιας 

τράπεζας ο εκπρόσωπος των εργαζομένων είναι άτομο με ιδιαίτερα σημαντική 

τραπεζική εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης επενδύσεων αλλά και πολύ καλών 

ακαδημαϊκών γνώσεων. 

 

Χαρακτηριστικές επίσης είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν όσον αφορά τον τρόπο 

με τον οποίο λαμβάνονται οι διάφορες διοικητικές και επενδυτικές αποφάσεις. Σύμφωνα 

με ανώτατο διοικητικό στέλεχος «…Οι αποφάσεις λαμβάνονται όπως και πριν αλλά με την 

σκέψη ότι αν χρειαστεί να τοποθετηθούν τα μέλη του Δ.Σ. σε θέματα διαφάνειας ή 

ενημέρωσης προς τους μικρομετόχους να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά 

κάποιες πιθανές αντιδράσεις..» (Ερωτώμενος 4). Υποστηρικτική της προηγούμενης 

άποψης είναι και η προσέγγιση εκτελεστικού στελέχους που ασχολείται με μεγάλου 

ύψους χρηματοδοτήσεις «…Η εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης δεν έχει 

καμία ουσιαστική επίπτωση στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονται όπως και πριν με βάση τα ειδικά τραπεζικά κριτήρια που έχει καθορίσει η 

τράπεζα και αξιολογώντας την κάθε περίπτωση χωριστά…» 

Επίσης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., που είναι και ιδιοκτήτης ομίλου 

εταιρειών, υποστήριξε ότι «…Δεν έχω τον χρόνο να ασχοληθώ με τα θέματα της τράπεζας 

από την στιγμή που αναλώνω τον χρόνο μου για την επιτυχή πορεία των επιχειρήσεών μου. 
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Εξάλλου οι γνώσεις μου σε θέματα δομημένων ομολόγων αλλά και εξαγορών είναι 

ελάχιστες και ανεπαρκείς για να έχω άποψη σε τέτοιου είδους επενδυτικά θέματα» 

(Ερωτώμενος 5). 

Ακόμη, όπως τονίστηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, έγινε μία στατιστική 

ανάλυση με το πρόγραμμα SPSS (Statistical Package for Social Science), με στόχο τον 

προσδιορισμό του βαθμού συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζονται από την 

εταιρική διακυβέρνηση. Οι έλεγχοι της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών 

συσχέτισης έγιναν στο επίπεδο του 10%. 

Με βάση τα στατιστικά δεδομένα της ερώτησης 3 προέκυψαν δύο σημαντικά 

στατιστικές συσχετίσεις μεταξύ των εξής παραγόντων (βλ. Παράρτημα ΙI): 

α) Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με Χρηματιστήριο r =-0,819, (sig =0,046) και  

β) Διαφάνεια με συμφέροντα μικρομετόχων r=1, (sig =0) 

και οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

Όσον αφορά την πρώτη συσχέτιση, μεταξύ λήψης επενδυτικών αποφάσεων με το 

Χρηματιστήριο, αυτή είναι αρνητική (r = -0,819) και παρουσιάζεται στατιστικά 

σημαντική (0,046), γεγονός που σημαίνει ότι ο μέσος όρος των ερωτώμενων θεωρεί ότι 

εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης δεν έχει την ίδια επίδραση και στους δύο αυτούς 

παράγοντες. Είναι πιθανόν οι ερωτώμενοι να θεωρούν, ότι ενώ η εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης στις Ελληνικές τράπεζες έχει θετική υποδοχή από το Χ.Α.Α. και τους 

επενδυτές (γιατί τυπικά τουλάχιστον εφαρμόζουν τον Νόμο), παράλληλα πιστεύουν ότι η 

ουσιαστική εφαρμογή της όσον αφορά την λήψη επενδυτικών αποφάσεων, λειτουργεί 

ανασταλτικά και περιοριστικά. Ο περιορισμός αυτός έγκειται στο γεγονός ότι συχνά 

μεγάλες επενδύσεις (όπως π.χ. εξαγορά μιας άλλης τράπεζας) δεν μπορούν να 

κοινοποιηθούν εκ των προτέρων στο ευρύ κοινό (π.χ. στους μικρομετόχους) 

ακολουθώντας τους κανόνες διαφάνειας και προηγούμενης ενημέρωσης που επιτάσσει η 

εταιρική διακυβέρνηση.  

Όσον αφορά την δεύτερη συσχέτιση μεταξύ της διαφάνειας με τα συμφέροντα των 

μικρομετόχων, από τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας (r = 1, sig = 0), 

επιβεβαιώνεται η υψηλά στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της προστασίας των 

συμφερόντων των μικρομετόχων και της διαφάνειας των αποφάσεων του Δ.Σ. και των 

ανώτατων στελεχών των Ελληνικών τραπεζών. Τα αποτελέσματα αυτά ουσιαστικά 
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επαληθεύουν τον πρωτεύοντα σκοπό της εταιρικής διακυβέρνησης που είναι η προστασία 

των συμφερόντων των μετόχων (και ιδιαίτερα των μικρομετόχων) μέσα από έγκαιρη και 

έγκυρη πληροφόρηση όσον αφορά των τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων τους (υπό τον 

περιορισμό της προηγούμενης αρνητικής συσχέτισης όσον αφορά την λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων). 

Αν και οι απαντήσεις που αναλύθηκαν προηγουμένως υποστηρίζουν σε μεγάλο 

βαθμό την υπόθεση 3, ο ερευνητής, στην προσπάθειά του να αξιολογήσει και να 

τεκμηριώσει τις απαντήσεις στην τρίτη ερώτηση, σε συνδυασμό επίσης με τα ευρήματα 

που προέκυψαν για την σύνθεση των Δ.Σ. των ελληνικών τραπεζών, προχώρησε σε 

ουσιαστική συζήτηση στα συγκεκριμένα θέματα, εστιάζοντας αρχικά το ενδιαφέρον του 

στον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ. και των διαδικασιών με τις οποίες λαμβάνονται οι 

διάφορες αποφάσεις. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την σε βάθος συζήτηση σε 

συνδυασμό με τις απαντήσεις στην τέταρτη ερώτηση παρουσιάζονται στην επόμενη 

παράγραφο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις αντανακλούν την διαφορετική 

προσέγγιση που έχουν οι ερωτώμενοι στο θέμα ανάλογα με την θέση τους, το επίπεδο των 

γνώσεων αλλά και τον βαθμό εξάρτησης από τον κύριο μέτοχο. 

 
 
Ερώτηση 4 
Ποιες θετικές και/ή αρνητικές αλλαγές νομίζετε ότι έφερε η εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης στην Τράπεζα σας; 

Θετικές αλλαγές από την εφαρμογή της Ε.Δ. 

Όπως προκύπτει και από την απεικόνιση των καταγεγραμμένων απαντήσεων στο 

γράφημα που ακολουθεί, όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν –από πολύ έως πάρα πολύ – ότι 

οι θετικές αλλαγές από την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης προέκυψαν, στο θέμα 

του εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας καθώς και στις σχέσεις των τραπεζών με το 

χρηματιστήριο και τους θεσμικούς επενδυτές. Λιγότερο θετικές επιπτώσεις είχε στις 

σχέσεις με τους μικρομετόχους, αν και επισημάνθηκε από τους ερωτώμενους ότι έχει 

βελτιωθεί σημαντικά το επίπεδο πληροφόρησης προς τους μικρομετόχους καθώς και η 

διαφάνεια στις αποφάσεις και τις συναλλαγές π.χ. «Σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τις  

συναλλαγές της Τράπεζας με τις συνδεδεμένες με  αυτήν επιχειρήσεις» (Ερωτώμενος 11). 
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Γράφημα 6.5 Παράγοντες που επηρεάστηκαν θετικά από την εφαρμογή της εταιρικής 
διακυβέρνησης στις Ελληνικές τράπεζες. 

 

 

Όσον αφορά την λειτουργία του Δ.Σ., οι μισοί ερωτώμενοι, που είχαν άμεση 

σχέση με τον μεγαλομέτοχο της τράπεζας ή έντονη εξάρτηση από τον Δ/ντα Σύμβουλο ή 

ήταν οι άμεσα υπεύθυνοι για τον θεσμό της εταιρικής διακυβέρνησης στην τράπεζα, 

θεώρησαν ότι η εφαρμογή της επέδρασε από πολύ (5 απαντήσεις) έως πάρα πολύ θετικά 

(1 απάντηση) ενώ οι άλλοι μισοί από λίγο (1 απάντηση) έως αρκετά (5 απαντήσεις). Οι 

θετικές αυτές αλλαγές στην λειτουργία του Δ.Σ. προήλθαν α) από τον διαχωρισμό των 

μελών στη σύνθεση του Δ.Σ. σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη και β) 

από την σύσταση επιτροπών και ιδιαίτερα αυτή της επιτροπής εσωτερικού ελέγχου.  

Οι περισσότερες και ουσιαστικότερες διαφοροποιήσεις των ερωτηθέντων αφορούν 

την λειτουργία του Δ.Σ. και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η διαφοροποίηση αυτή προήλθε από μέλη Δ.Σ. και ανώτατα στελέχη που 

δεν έχουν άμεση σχέση ή εξάρτηση από τον βασικό μέτοχο της τράπεζας ή από τον Δ/ντα 

Σύμβουλο. Ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. μιας τράπεζας υποστήριξε ότι: «…Η ενημέρωσή 

μας για τα προς συζήτηση θέματα του Δ.Σ. γίνεται με ιδιόχειρο σημείωμα του Δ/ντα 
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Συμβούλου μία μέρα πριν την συνεδρίαση. Ο όγκος των στοιχείων που μας παρατίθεται 

προς εξέταση, δεν μας δίνει το χρόνο ούτε να τα διαβάσουμε. Δεν διατυπώνονται αντίθετες 

απόψεις (αφού ούτε χρόνο έχουμε ούτε τις γνώσεις) και πάντα περνά η πρόταση του Δ/ντα 

Συμβούλου». Προς τεκμηρίωση των λεχθέντων του, επέδειξε στον ερευνητή τον όγκο των 

πρακτικών (πάνω από 200 σελίδες με διαγράμματα και οικονομετρικές αναλύσεις), μιας 

πρόσφατης τυπικής συνεδρίασης του Δ.Σ. Η λήψη των σχετικών αποφάσεων, των 

υπογραφών στα πρακτικά και η όλη συνεδρίαση διήρκησε 30 λεπτά. Τα παραπάνω 

επιβεβαιώνει και μέλος Δ.Σ. άλλης τράπεζας που δήλωσε ότι: «Στις τριμηνιαίες 

συναντήσεις του Δ.Σ. εγκρίνουμε, με σύντομες διαδικασίες, τις αποφάσεις της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, οι οποίες απλά μας κοινοποιούνται.». Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί, 

ότι ο κανονισμός λειτουργίας των επιτροπών του Δ.Σ. σε μία από τις εξεταζόμενες 

τράπεζες, προβλέπει την δυνατότητα τηλεφωνικής ή τηλεοπτικής συνεδρίασης. 

Ανάλογη απάντηση υπήρξε και από ανώτατο στέλεχος άλλης τράπεζας: «…Η 

λήψη των μεγάλων επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων θεωρητικά 

λαμβάνονται από τα μέλη του Δ.Σ. αλλά στην ουσία απλώς προσυπογράφουμε τις προτάσεις 

του Προέδρου που ελέγχει και σημαντικό πακέτο μετοχών. Τα περισσότερα μέλη δεν έχουν 

προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωση για τα υπό συζήτηση θέματα αλλά ούτε και τις 

εξειδικευμένες γνώσεις για να αποφασίσουν θετικά ή αρνητικά όσον αφορά την υπό έγκριση 

πρόταση…» (Ερωτώμενος 1). Τα λόγια αυτά του μέλους του Δ.Σ. μεγάλης ιδιωτικής 

τράπεζας, είναι σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ρητά αναφέρει ο κανονισμός λειτουργίας 

των επιτροπών του Δ.Σ της ίδιας της τράπεζας ότι δηλαδή «τα μέλη της επιτροπής 

ενημερώνονται 15 ημέρες πιο μπροστά για τα θέματα της επιτροπής και τους παρέχονται 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να έχουν πλήρη και ολοκληρωμένη γνώση των προς 

συζήτηση θεμάτων». 

Αφοπλιστική είναι η δήλωση των εκπροσώπων των εργαζομένων που 

συμμετέχουν στα Δ.Σ. . Καθομολογία δική τους, οι προτάσεις τους ή η ψήφος τους 

συνήθως γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του πολιτικού κόμματος στο οποίο 

πρόσκειται η συνδικαλιστική τους παράταξη και σχεδόν πάντα συμφωνούν με τις 

προτάσεις του προέδρου ή του Δ/ντα Συμβούλου αφού δεν γνωρίζουν τα θέματα της 

συζήτησης. 
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Στο σημείο αυτό, σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί, η εμπειρία ανώτατου στελέχους 

της διοίκησης μιας τράπεζας, που έχει βιώσει την περίπτωση «τοποθέτησης» προέδρου 

τράπεζας από την κυβέρνηση: « Η μη γνώση των τραπεζικών εργασιών αλλά και 

γενικότερα των τραπεζικών θεμάτων από τους διορισμένους από την εκάστοτε κυβέρνηση 

προέδρους του Δ.Σ., τους δημιουργούσε ανασφάλεια έναντι των υποχρεώσεων που είχαν 

αναλάβει. Για να περιορίσουν την ανασφάλειά τους προσλάμβαναν εξωτερικούς 

συμβούλους (με βασικό κριτήριο να είναι άτομα της εμπιστοσύνης τους) οι οποίοι επίσης 

στην συντριπτική τους πλειονότητα αγνοούσαν τα τραπεζικά θέματα. Αποτέλεσμα των 

παραπάνω επιλογών ήταν η τράπεζα να μην είναι σε θέση να προχωρήσει σε σωστές 

επενδυτικές αποφάσεις. Παράλληλα, δημιουργήθηκε κλίμα δυσαρέσκειας στα ανώτατα 

εκτελεστικά στελέχη για την επιλογή της διοίκησης να προτιμήσει εξωτερικούς συμβούλους 

αντί να χρησιμοποιήσει για τις θέσεις αυτές έμπειρα τραπεζικά στελέχη από το υφιστάμενο 

προσωπικό της τράπεζας». Θα πρέπει να σημειωθεί, όπως τονίστηκε από ανώτατα 

τραπεζικά στελέχη, η παρέμβαση πολιτικών για χρηματοδοτήσεις οικείων προς αυτά 

προσώπων καθώς επίσης και της χρηματοδότησης κυβερνητικών έργων ή επιλεγμένων 

επενδυτικών προϊόντων (ομόλογα). Το γεγονός αυτό ήταν ιδιαίτερα έντονο σε τράπεζες 

ελεγχόμενες - άμεσα ή έμμεσα - από το Δημόσιο. Τράπεζες οι οποίες περιήλθαν μέσω 

εξαγορών σε πλήρη ιδιωτικό έλεγχο, παρουσίασαν εξαιρετική βελτίωση στον 

μακροπρόθεσμο στρατηγικό τους σχεδιασμό, στον περιορισμό των επισφαλών 

χρηματοδοτήσεων και αύξηση της εμπιστοσύνης των θεσμικών επενδυτών (εσωτερικού 

και εξωτερικού).  

Με βάση τα σχόλια των ανώτατων στελεχών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, 

τίθεται πλέον και σε αμφισβήτηση, εκτός από την σωστή λειτουργία του Δ.Σ. και η 

αποτελεσματική λειτουργία των διάφορων επιτροπών που έχουν συσταθεί από τις 

τράπεζες στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης. στα οποία 

συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ.  

Επιτροπές Δ.Σ. 

Από τα στοιχεία που μπόρεσε να συγκεντρώσει ο ερευνητής (από τις ιστοσελίδες 

των τραπεζών, τις δημοσιευόμενες ανακοινώσεις και τις προσωπικές συνεντεύξεις) 

προκύπτει ότι όλες οι τράπεζες έχουν προχωρήσει στην σύσταση των επιτροπών που 

προβλέπει ο νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση. Διαφοροποίηση υπάρχει όσον αφορά 
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των αριθμό των επιτροπών, αφού η τράπεζα Πειραιώς και η EFG Eurobank-Ergasias 

έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό επιτροπών (8) στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ., 

ενώ οι άλλες τράπεζες έχουν από τρεις έως πέντε. Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι 

οι τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α., κάτω και από την πίεση των κανονιστικών 

διατάξεων και ρυθμίσεων, τυπικά έχουν ακολουθήσει τις βασικές αρχές της εταιρικής 

διακυβέρνησης όσον αφορά την δομή και την σύνθεση του Δ.Σ. και έχουν συστήσει τις 

αντίστοιχες επιτροπές. Αντίθετα με τις τράπεζες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε 

από την Επιθεώρηση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(Ε.Ε.Π.Ε.Δ. 2008), από τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις που ανήκουν σε άλλους 

κλάδους, μόλις το 32% έχουν ιδρύσει επιτροπές, ενώ ποσοστό κάτω από το 20% έχουν 

συστήσει μόνο μία (συνήθως την επιτροπή εσωτερικού ελέγχου). 

 

Αρνητικές αλλαγές από την εφαρμογή της Ε.Δ. 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (7 στους 12) υποστήριξαν ότι δεν υπήρξαν 

αρνητικές αλλαγές με εξαίρεση όμως την αύξηση του λειτουργικού κόστους και την 

πληθώρα κανονιστικών διατάξεων και εποπτικών αρχών. Όπως επισημαίνει ανώτατο 

εκτελεστικό στέλεχος «Ο χρόνος που απαιτείται και το προσωπικό που απασχολείται για 

την συμπλήρωση δεκάδων απογραφικών δελτίων για τον προσδιορισμό του κόστους, της 

αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας κλπ είναι μάλλον ασύμφορος χρονοβόρος και 

γραφειοκρατικός» (Ερωτώμενος 6). 

Παρά το επιπλέον λειτουργικό κόστος από την εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης τα ανώτατα στελέχη (10 στα 12) αποδέχονται την δαπάνη αυτή αφού 

«βελτιώθηκε σημαντικά η ποιότητα και συχνότητα πληροφοριών προς την Διοίκηση, 

αναβαθμίζεται θετικά η αξιολόγηση των τραπεζών από τους ξένους επενδυτές και 

ενισχύεται η αξιοπιστία των μικρομετόχων προς την διοίκηση της τράπεζας». Η εν λόγω 

άποψη συμπίπτει και με τα ευρήματα ερευνών σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τις οποίες 

οι μικρομέτοχοι και οι θεσμικοί επενδυτές δέχονται το αυξημένο κόστος αφού έτσι 

εξασφαλίζεται ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου της διοικητικής και εκτελεστικής εξουσίας 

των επιχειρήσεων. 

 Από τα παραπάνω αναλυθέντα αποτελέσματα προκύπτει η θετική επίδραση της 

εταιρικής διακυβέρνησης σε μία σειρά από σημαντικούς συντελεστές που διαδραματίζουν 
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καίριο ρόλο στην λειτουργία των τραπεζών, όπως είναι το Δ.Σ., οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, 

οι μέτοχοι και η κεφαλαιαγορά και ουσιαστικά τεκμηριώνουν την υπόθεση 4. Ακόμα και η 

αύξηση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών από την εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης αξιολογείται τελικά θετικά (σε αντίθεση με την άποψη κάποιων στελεχών) 

αφού ενισχύει την αξιοπιστία της τράπεζας απέναντι στους μετόχους, τους υποψήφιους 

επενδυτές και την εποπτικών αρχών. 

 Επίσης, τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης (Παράρτημα ΙΙ) έδειξαν ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των συγκεκριμένων παραγόντων (Δ.Σ., 

Έλεγχος, Χρηματιστήριο, Σχέσεις με Μετόχους) της εταιρικής διακυβέρνησης που 

εξετάζονται στην ερώτηση 4. 

 

Ερώτηση 5.  

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης αποτυπώνονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης κλπ) της Τράπεζας; 

Αν ναι, με ποιους δείκτες προσδιορίζετε την αποτελεσματικότητα της εταιρικής 

διακυβέρνησης; 

Η άποψη όλων των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανεξάρτητα θέσης 

στο Δ.Σ. ή στην ανώτατη διοίκηση συμφωνούν ότι δεν αποτυπώνεται στις οικονομικές 

καταστάσεις σαν μέγεθος ή σαν συμμετοχή στη διαμόρφωση χρηματοοικονομικού δείκτη 

η αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης. Όμως, επηρεάζει σε σημαντικό 

βαθμό έμμεσα την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων αφού περιορίζει την έκθεση σε 

επενδυτικούς κινδύνους με αποτέλεσμα την μείωση των μη εισπραττομένων δανείων 

επομένως περιορισμό των ζημιών. Παράλληλα βοηθά στην βελτίωση της 

παραγωγικότητας. Όπως επισημαίνει ο Ερωτώμενος 3: «..Σε μεγάλο βαθμό τα 

αποτελέσματα στις οικονομικές καταστάσεις επηρεάζονται από την εταιρική διακυβέρνηση 

υπό την έννοια ότι σε βάθος χρόνου εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία, 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Τράπεζας. Βραχυπρόθεσμα, τροποποιήσεις στο 

σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης δεν είναι εφικτό να αξιολογηθούν ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους σε διάστημα μερικών μηνών. Αυτό οφείλεται στον τρόπο που 

επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας, π.χ. οι Κατευθυντήριες Γραμμές Εταιρικής 

Διακυβέρνησης της Τράπεζας. Γι’ αυτό το λόγο δείκτες εταιρικής διακυβέρνησης δεν είναι 
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εύχρηστοι για το ΔΣ και την Διοίκηση με τον τρόπο που νοείται για παράδειγμα η χρήση 

χρηματοοικονομικών δεικτών (financial ratios) στην αξιολόγηση των ετήσιων 

αποτελεσμάτων».  

Παρουσιάζονται παρακάτω χαρακτηριστικές απαντήσεις των ερωτηθέντων που 

τεκμηριώνουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιος αξιόπιστος τρόπος που να 

εφαρμόζεται για τον ποσοτικό προσδιορισμό της συμβολής της εταιρικής διακυβέρνησης 

στην επίτευξη των αποτελεσμάτων.  

“...Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης δύσκολα έως αδύνατο μπορεί 

να αποτυπωθεί σαν μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα. Βοηθά όμως στην 

αξιολόγηση της Τράπεζας από τους διάφορούς οίκους του εξωτερικού και 

παράλληλα ικανοποιεί το γενικό αίσθημα των επενδυτών ότι εφαρμόζονται κάποιες 

αρχές ελέγχου σε επίπεδο Διοίκησης…» (Ερωτώμενος 11). 

« Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης αποτυπώνεται στην Ετήσια Έκθεση 

της Τράπεζας. Ωστόσο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα μέθοδος μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας της εταιρικής διακυβέρνησης». (Ερωτώμενος 7). 

«Πρώτιστο καθήκον και υποχρέωση των μελών του Δ.Σ. είναι η διαρκής 

επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της μετοχής και η 

προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Καλή εταιρική διακυβέρνηση 

σημαίνει χαμηλό πιστωτικό, λειτουργικό και νομικό κίνδυνο, μείωση των 

επισφαλειών και υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Τα  ανωτέρω στοιχεία 

βελτιώνουν τα αποτελέσματα της Τράπεζας, όπως αυτά απεικονίζονται σε όλα τα 

μεγέθη του ισολογισμού της» (Ερωτώμενος 1). 

Η αμφισβητούμενη ποσοτική τεκμηρίωση της συμμετοχής της εφαρμογής 

πρακτικών καλής εταιρικής διακυβέρνησης στην διαμόρφωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων των Ελληνικών τραπεζών επιβεβαιώνονται και από τα ευρήματα 

ανάλογων μελετών που έγιναν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλους 

κλάδους της οικονομίας. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό από τους 

(Gillan & Starks (1996), Johnson, et al.(1997), Karpoff, et al. (1996), Wahal (1996)), δεν 

βρήκαν καμία σχέση μεταξύ των παραγόντων της εταιρικής διακυβέρνησης και της 

απόδοσης της επιχείρησης. Αντίθετα, άλλοι ερευνητές (Bizjak & Marquette (1998), 
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Carleton et al. (1998), Smith, (1996), Strickland et al. (1996)) προσδιόρισαν τις σχέσεις 

μεταξύ των συντελεστών της εταιρικής διακυβέρνησης και της απόδοσης. Τα 

αποτελέσματα μίας πιο πρόσφατης μελέτης του Bozec (2005), τεκμηρίωσαν μια αρνητική 

σχέση μεταξύ της ανεξαρτησίας του Δ.Σ. και της κερδοφορίας. Δεν βρέθηκε όμως καμία 

σχέση (θετική ή αρνητική) των επιτροπών αμοιβών και τοποθετήσεων στελεχών όσον 

αφορά την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Αντίθετα βρέθηκε αρνητική σχέση 

μεταξύ της επιτροπής ελέγχου και της κερδοφορίας της εταιρείας. 

Τα αλληλοσυγκρουόμενα αυτά αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν την υπόθεση 5, ότι η 

αποτελεσματική εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης από μέρους των Ελληνικών 

τραπεζών, απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Όμως, τεκμηριώνουν την 

ανάγκη ότι η σχέση εταιρικής διακυβέρνησης και απόδοσης των Ελληνικών τραπεζών θα 

πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.  

 

Ερώτηση 6.  

Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η εφαρμογή της Ε. Δ. επηρεάζει τα παρακάτω ενδιαφερόμενα μέρη 

(stakeholders);  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στον πίνακα 6.4 στην επόμενη 

σελίδα, η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης είχε σημαντική θετική επίδραση στα 

μέλη του Δ.Σ., στους ανώτατους Δ/ντες Διοικήσεως, στους μετόχους ανεξάρτητα 

ποσοστού κατοχής μετοχών, στις εποπτικές και στις ρυθμιστικές αρχές (Κυβέρνηση – 

Τράπεζα της Ελλάδος - Κεφαλαιαγορά) καθώς και στους ξένους επενδυτές. Οι 

απαντήσεις αυτές επαληθεύουν μερικώς την υπόθεση 6.  

Όμως αντίθετα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ακόμη και ανώτατα στελέχη που 

είναι τα εξ αντικειμένου υπεύθυνα για την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης, στις 

Ελληνικές τράπεζες, πιστεύει ότι η εταιρική διακυβέρνηση δεν έχει καμία επίδραση στα 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), όπως οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι 

προμηθευτές. Το γεγονός αυτό αφενός δεν επαληθεύει στο σύνολό της την υπόθεση 6, 

αφετέρου φαίνεται να επαληθεύει την γενικότερη αντίληψη, ότι η εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης στις Ελληνικές τράπεζες, θεωρητικά και ουσιαστικά, βρίσκεται στα πρώτα 

της στάδια. Ιδιαίτερα για τους πελάτες των τραπεζών, είτε χορηγήσεων είτε καταθέσεων, 
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έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουν ποιοι είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση των 

κεφαλαίων της τράπεζας στην οποία έχουν εμπιστευθεί τις αποταμιεύσεις τους ή την 

επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Το παράδειγμα της πρόσφατης χρεοκοπίας αμερικάνικων 

τραπεζών, όπου χιλιάδες καταθέτες έχασαν τις οικονομίες τους και αντίστοιχα μεγάλος 

αριθμός επιχειρήσεων στερήθηκαν πηγές κεφαλαίων (χωρίς να υπολογισθούν οι 

παράπλευρες απώλειες π.χ. το ψυχολογικό stress) πιστεύουμε ότι θα πρέπει να 

ενεργοποιήσει τις ελληνικές τράπεζες ώστε να ενημερώσουν για τις θετικές επιπτώσεις 

της εταιρικής διακυβέρνησης τόσο το προσωπικό τους –ανεξάρτητα θέσης και 

αντικειμένου – όσο και τους άλλους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερομένους. 

Πίνακας 6.4  Συχνότητα (αριθμός) απαντήσεων στην ερώτηση 6  

Ενδιαφερόμενα μέρη (Stakeholders)  1 2 3 4 5 
Μέλη Δ.Σ. 0 0  5 7 
Δ/ντές Διοίκησης 0 0  6 6 
Δ/ντές Καταστημάτων 0 0 7 5  
Λοιποί Εργαζόμενοι 0 0 7 5  
Μεγαλομέτοχοι 0 0  5 7 
Μικρομέτοχοι 0 0  4 8 
Πελάτες 0 0 7 5  
Προμηθευτές 0 0 7 5  
Κυβέρνηση 0 0 3 9  
Τράπεζα Ελλάδος 0 0 1 1 10 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ   32 50 38 
      
Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη      
Χρηματιστήριο/Κεφαλαιαγορές 0 0 0 0 4 
Ξένα επενδυτικά κεφάλαια  0 0 0 0 4 

Σημείωση: 1= πολύ αρνητικά, 2= αρνητικά, 3=ουδέτερα, 4=θετικά, 5=πολύ θετικά 

 

Στο γράφημα 6.6 που ακολουθεί δίνεται μία διαγραμματική απεικόνιση της 

συχνότητας (αριθμού) απαντήσεων ανά κατηγορία ενδιαφερομένων μερών και του 

βαθμού επηρεασμού τους από την εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στις 

Ελληνικές τράπεζες. 

Επιπλέον, στην στατιστική ανάλυση των στοιχείων της ερώτησης 6, προέκυψαν 

αρκετές συσχετίσεις παραγόντων όσον αφορά τον βαθμό επηρεασμού της εταιρικής 

διακυβέρνησης που εφαρμόζεται από τις Ελληνικές τράπεζες, όπως: 
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Γράφημα 6.6 Βαθμός επηρεασμού της εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης στα 
ενδιαφερόμενα μέρη 

 

 

1. Μέλη Δ.Σ. με μεγαλομετόχους: r = 0,750, (sig =0,052) και  

2. Μεγαλομέτοχοι με ανώτατα διοικητικά στελέχη: r = 0,764, (sig =0,046) 

  3. Πελάτες των τραπεζών με Διευθυντές υπ/μάτων τραπεζών: r = 1,0 (sig = 0) 

 4. Προμηθευτές των τραπεζών με Διευθυντές υπ/μάτων τραπεζών: r = 1,0 (sig = 0) 

 5. Πελάτες των τραπεζών με Προμηθευτές των τραπεζών: r = 1,0 (sig = 0) 

 6. Τράπεζα της Ελλάδος με Μικρομετόχους: r = 0,710 (sig = 0,074) 
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Όσον αφορά τις συσχετίσεις 1 (μέλη Δ.Σ. με μεγαλομετόχους) και 2 

(μεγαλομέτοχοι με ανώτατα διοικητικά στελέχη), κατά την άποψη των ερωτώμενων η 

εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζει κατά τον ίδιο τρόπο τους παράγοντες 

των συσχετίσεων αυτών. Ίσως ταυτόχρονα να υποδηλώνει και την μεγάλη εξάρτηση 

συμφερόντων που παρατηρείται στις Ελληνικές τράπεζες μεταξύ των μελών του Δ.Σ., των 

ανώτατων διοικητικών στελεχών και των μεγαλομετόχων. 

Από τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των συσχετίσεων 3, 4 και 5, 

φαίνεται ότι οι ερωτώμενοι για τις παραπάνω μεταβλητές (πελάτες, προμηθευτές, 

Διευθυντές υποκαταστημάτων τραπεζών), έχουν την ίδια άποψη όσον αφορά την 

επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης. Η άποψη αυτή (που υποστηρίχθηκε κατά την 

διάρκεια των συνεντεύξεων) είναι ότι δεν επηρεάζονται οι παράγοντες αυτοί από την 

εταιρική διακυβέρνηση. Όμως, η «ομαδοποίηση» των παραγόντων αυτών θα βοηθήσει τις 

τράπεζες στην ανάπτυξη μιας ενιαίας στρατηγικής όσον αφορά την βελτίωση της 

ενημέρωσης προς τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, ότι δηλαδή η εταιρική διακυβέρνηση 

αφορά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία περιλαμβάνονται οι πελάτες, οι 

προμηθευτές αλλά και οι εργαζόμενοι της τράπεζας.  

 Τέλος, όσον αφορά την συσχέτιση 6 (Τράπεζα της Ελλάδος με μικρομετόχους), 

σύμφωνα με την άποψη των ερωτώμενων, η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης από 

τις Ελληνικές τράπεζες έχει την ίδια (θετική) επίδραση στους δύο αυτούς παράγοντες. Το 

αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να υποστηρίζει, την θετική αντιμετώπιση των ανώτατων 

διοικητικών στελεχών και των μελών των Δ.Σ. των Ελληνικών τραπεζών όσον αφορά την 

εφαρμογή κανόνων σωστής εταιρικής διακυβέρνησης απέναντι στις εποπτικές αρχές 

(Τράπεζα της Ελλάδος) αλλά και τις ευθύνες τους απέναντι στα συμφέροντα των 

μικρομετόχων. Όμως, είναι αμφίβολο αν τα ανώτατα αυτά στελέχη θα έρθουν σε αντίθεση 

με τους μεγαλομετόχους (με τους οποίους βρίσκονται σε μεγάλη εξάρτηση, όπως 

αναλύθηκε προηγουμένως), σε περίπτωση επενδυτικών ή άλλων επιλογών που φέρουν σε 

κίνδυνο τα συμφέροντα των μικρομετόχων. 

 

Ερώτηση 7 

Πιστεύετε ότι η εταιρική διακυβέρνηση προασπίζει τα συμφέροντα των επενδυτών; Αν ναι, 

με ποιο τρόπο;  
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Το σύνολο των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η εφαρμογή των πρακτικών σωστής εταιρικής 

διακυβέρνησης υποστηρίζει τα συμφέροντα των επενδυτών και ιδιαίτερα των 

μικρομετόχων, τουλάχιστον σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε 

αυτός ο όγκος πληροφοριών προς κάθε μέτοχο ανεξάρτητα αριθμού μετοχών που κατέχει. 

Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την υπόθεση 7, όμως σύμφωνα με τον Ερωτώμενο 

6, αμφισβητείται έντονα η ικανότητα των μικροεπενδυτών να κατανοήσουν και να 

αξιοποιήσουν προς όφελός τους το σύνολο των παρεχόμενων πληροφοριών από τις 

τράπεζες προς το επενδυτικό κοινό. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε: «… Η συνεχής και 

αδιάκοπη ενημέρωση των μικρομετόχων με διάφορες επενδυτικές αποφάσεις της τράπεζας, 

αμφισβητείται έντονα αν τους βοηθά στην λήψη αποφάσεων και εκτίμησης της αξίας της 

τράπεζας αλλά και του αναληφθέντος κινδύνου, αφού υπάρχει αδυναμία κατανόησης 

βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών λόγω έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων και 

εμπειριών..».  

Αντίθετα με τους μικρομετόχους, .όπως επισήμανε ο Ερωτώμενος 2, «… Οι 

θεσμικοί επενδυτές – ιδιαίτερα οι ξένοι -, παρακολουθούν τις εξελίξεις των μεγεθών της 

τράπεζας με δικούς τους αναλυτές και εκδίδουν τα δικά τους ενημερωτικά δελτία. Σε 

αντίθεση, οι μικρομέτοχοι, συνήθως περιμένουν να διαβάσουν είτε τα δελτία αυτά είτε τις 

ανάλογες ανακοινώσεις της τράπεζας». 

Επίσης, στελέχη των τραπεζών που αναφέρθηκαν στις δυσλειτουργίες του Δ.Σ. και 

των επιτροπών του όσον αφορά την διαδικασία λήψης αποφάσεων, αποδέχθηκαν ότι 

υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις στην προστασία των επενδυτών. Φυσικά, τονίστηκε η 

προϋπόθεση ότι η λειτουργία του Δ.Σ. θα βελτιωθεί και τα ανεξάρτητα μέλη θα είναι 

πραγματικά ανεξάρτητα και ικανά να διαχειριστούν τα τραπεζικά θέματα.  

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές ακόμη ενδιαφέρουσες απόψεις των 

ερωτηθέντων ανώτατων στελεχών σχετικά με το ερώτημα αν η εφαρμογή κανόνων 

εταιρικής διακυβέρνησης από τις Ελληνικές τράπεζες προασπίζει τα συμφέροντα των 

επενδυτών: 

«Η καλή εταιρική διακυβέρνηση σημαίνει  ενίσχυση των δικαιωμάτων των μετόχων, 

αφού τους δίνεται η  δυνατότητα πρόσβασης στις απαραίτητες πληροφορίες πριν την 

πραγματοποίηση της Γ.Σ. (Ερωτώμενος 4). 
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«Η εταιρική διακυβέρνηση πρωτίστως προασπίζει τα συμφέροντα των επενδυτών 

καθώς αποτελεί μέρος του ευρύτερου συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) της 

Τράπεζας που διασφαλίζει τόσο την απόδοση όσο και το κεφάλαιο της επένδυσής τους». 

(Ερωτώμενος 8).  

«Αποδεικνύει στην πράξη την διαφάνεια, την πρόσβαση σε στοιχεία, την αλήθεια και 

την αντικειμενικότητα». (Ερωτώμενος 6). 

«Η εταιρική διακυβέρνηση προασπίζει τα συμφέροντα των επενδυτών μέσω α)της 

ενημέρωσης και της διαφάνειας, β) της αμοιβαίας συνεργασίας και δυνατότητας 

ανατροφοδότησης του οργανισμού με τους πιθανούς προβληματισμούς και αγωνίες που 

μπορεί να εκφράσουν η επενδυτική κοινότητα και οι μέτοχοι και γ) της διαδικασίας της 

αλληλεπίδρασης ο οργανισμός μπορεί να μεριμνήσει και να υιοθετήσει ενέργειες πρόληψης / 

κάλυψης αγωνιών και κινδύνων που εκφράζονται από τους μετόχους» (Ερωτώμενος 5). 

Από τις παραπάνω απαντήσεις προκύπτει επίσης το γεγονός ότι, εκτός από την 

ροή των πληροφοριών προς τους μετόχους, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην δυνατότητα 

συμμετοχής των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις και στην διαφάνεια. 

Όπως σημειώνει, -μεταξύ άλλων-, ο Ερωτώμενος 2 στην τοποθέτησή του σχετικά 

με την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και ελέγχου πράξεων σε βάρος των επενδυτών - 

μετόχων «..απαγορεύονται οι συναλλαγές μετοχών της τράπεζας κατά την διάρκεια 

κρίσιμων περιόδων (πχ πριν την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων) σε στελέχη που 

έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση και υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική 

σύγκρουσης συμφερόντων». Πράγματι, μία από τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και 

του κώδικα δεοντολογίας προσωπικού που θεωρητικά εφαρμόζεται από αρκετές 

ελληνικές τράπεζες είναι και η δέσμευση του προσωπικού – ιδιαίτερα αυτών που 

κατέχουν θέσεις που τους επιτρέπουν να γνωρίζουν ευαίσθητα θέματα – να μην 

χρησιμοποιούν εσωτερικές πληροφορίες προς ίδιο όφελος. Τον Αύγουστο του 2007 

καταγράφηκε (σύμφωνα με στοιχεία του Χ.Α.Α.) μεγάλη ρευστοποίηση μετοχών 

τράπεζας (πάνω από 1 εκατ. τεμάχια) που κατείχαν ανώτατα στελέχη μιας τράπεζας, παρά 

του ότι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι συνιστούσαν εκείνες τις ημέρες για την συγκεκριμένη 

τραπεζική μετοχή «αγορά» και όχι «πώληση». Μόλις 15 μέρες μετά από την μαζική αυτή 

ρευστοποίηση, παρατηρήθηκε αναίτια σταδιακή συνεχής πτώση της μετοχής που έφθασε 
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σε ένα μήνα στο μείον 21%. Μέλος του Δ.Σ. τράπεζας του δείγματος που ρωτήθηκε για το 

γεγονός αυτό, παραδέχθηκε ότι συνέβη αλλά συνέχισε λέγοντας ότι «γίνονται προσπάθειες 

για έλεγχο της κατάστασης». 

 
Ερώτηση 8 

Κατά την άποψή σας, η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλει θετικά ή 

αρνητικά στην αποτελεσματικότητα  και αποδοτικότητα των ανώτατων διοικητικών 

στελεχών; Αν ναι, με ποιο τρόπο; 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων, η πλειοψηφία (9 στους 12) πιστεύει 

ότι η εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης έχει θετική επίδραση στην 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ανώτατων στελεχών αφού α) είναι 

ευδιάκριτα τα πεδία των αρμοδιοτήτων τους, β) περιορίζεται η σύγκρουση των 

συμφερόντων μεταξύ Διοίκησης και μετόχων, και γ) ενισχύονται οι διαδικασίες 

διαφάνειας και ελέγχου των ενεργειών τους. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Ερωτώμενος 

3: «Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης μόνο θετικά μπορεί να συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ανώτατων διοικητικών στελεχών καθώς τους 

δίνει την δυνατότητα μέσω των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί να γνωρίζουν τα πεδία 

αρμοδιοτήτων και ευθύνης τόσο των ιδίων όπως και των υφισταμένων τους». 

 Τα παραπάνω αποτελέσματα υποστηρίζουν την υπόθεση 8 ότι μετά την εφαρμογή 

της εταιρικής διακυβέρνησης από τις Ελληνικές τράπεζες, βελτιώθηκε η 

αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ανώτατων διοικητικών στελεχών. 

 

Ερώτηση 9η 

Πόσο απαραίτητη κρίνετε ότι είναι η εταιρική διακυβέρνηση όσον αφορά  

α) την εύρυθμη λειτουργία (σωστός έλεγχος, καλή συνεργασία, νομιμότητα )  

β) την  αποτελεσματικότητα (επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων) 

γ)την αποδοτικότητα (σωστή αξιοποίηση πόρων και χρόνου) 

της Τράπεζάς σας;  

Το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων (92%) πιστεύουν ότι η εταιρική 

διακυβέρνηση είναι πολύ έως πάρα πολύ απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της 

Τράπεζας, γεγονός που τεκμηριώνει την αναγκαιότητα ύπαρξης σωστών δομών ελέγχου, 
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διαφάνειας και νομιμότητας γενικότερα σε μία επιχείρηση αλλά και ιδιαίτερα σε ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  

 
Πίνακας 6.5 Αξιολόγηση αναγκαιότητας εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης 

  1 2 3 4 5 
Εύρυθμη λειτουργία. 0 0 1 4 7 
Αποτελεσματικότητα 0 0 3 7 2 
Αποδοτικότητα 0 3 4 3 2 

Σημείωση: 1= πολύ λίγο, 2= λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ 

 
Για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας, υπό την έννοια της επίτευξης των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, κατά την άποψη των ερωτώμενων, η 

εταιρική διακυβέρνηση κρίνεται επίσης απαραίτητη σε σημαντικό ποσοστό, αφού εννέα 

στους δώδεκα ερωτηθέντες την θεωρούν πολύ έως πολύ απαραίτητη και μόνο τρεις από 

τους ερωτηθέντες την θεωρούν αρκετά απαραίτητη.  

Σε αντίθεση, όσον αφορά την σωστή αξιοποίηση των πόρων (αποδοτικότητα), 

επτά από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η εταιρική διακυβέρνηση επηρεάζει λίγο (3 

απαντήσεις) έως αρκετά (4 απαντήσεις) την αποδοτικότητα των Ελληνικών τραπεζών, 

Μόλις πέντε στους δώδεκα κρίνουν την εταιρική διακυβέρνηση από πολύ (3 απαντήσεις) 

έως πάρα πολύ (2 απαντήσεις) απαραίτητη για την βελτίωση της αποδοτικότητας. 

Στο γράφημα 6.7 που ακολουθεί, απεικονίζεται ο βαθμός επηρεασμού της 

εταιρικής διακυβέρνησης στην εύρυθμη λειτουργία της τράπεζας, την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα σύμφωνα με τις απαντήσεις που 

παρουσιάστηκαν στον πίνακα 6.5. 

Στην γραφική απεικόνιση των ευρημάτων, διακρίνεται εύκολα ότι, υπάρχουν 

ενδοιασμοί όσο αφορά την αναγκαιότητά της εταιρικής διακυβέρνησης για την βελτίωση 

της αποδοτικότητας (σωστή αξιοποίηση πόρων και χρόνου) της τράπεζας. Ένα ποσοστό 

25% θεωρεί ότι επηρεάζει λίγο την αποδοτικότητα, το 58% των ερωτηθέντων απάντησαν 

ότι επηρεάζει αρκετά έως πολύ, ενώ μόλις 2 από τους ερωτηθέντες (17%) πιστεύουν ότι 

είναι απαραίτητη η εταιρική διακυβέρνηση για την αύξηση της αποδοτικότητας. Τα 

αποτελέσματα αυτά αμφισβητούν σε κάποιο βαθμό τις θετικές απαντήσεις που δόθηκαν 

στην προηγούμενη ερώτηση όπου το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων υποστήριξαν την 

άποψη ότι η εταιρική διακυβέρνηση επηρεάζει θετικά την αποδοτικότητα των ανώτατων 
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στελεχών. Αν τα στελέχη, εφαρμόζοντας τους κανόνες καλής πρακτικής της εταιρικής 

διακυβέρνησης βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους, τότε αυξάνεται και η αποδοτικότητα 

της τράπεζας. Η προηγηθείσα ανάλυση των απαντήσεων, υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό 

την υπόθεση 9.  

Γράφημα 6.7  Βαθμός επηρεασμού εταιρικής διακυβέρνησης στην εύρυθμη λειτουργία, 
στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα 

 

 

Η διευκρίνιση που δόθηκε από ανώτατο στέλεχος ήταν ότι «…Η εφαρμογή των 

κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης (πχ τριμηνιαίοι ισολογισμοί) αλλά και οι απαιτήσεις 

των επενδυτών για συνεχή κερδοφορία, περιορίζει την λήψη στρατηγικών μακροπρόθεσμων 

επενδυτικών αποφάσεων, αφού το κύριο μέλημα του Δ.Σ. είναι η βραχυπρόθεσμη 

κερδοφορία..». Πράγματι, αν τα στελέχη φροντίζουν μόνο για την βραχυπρόθεσμη 

αποτελεσματικότητα της τράπεζας χωρίς να διαμορφώνουν μακροπρόθεσμη επενδυτική 

στρατηγική, τότε σε βάθος χρόνου είναι πιθανό η τράπεζα να έχει μειωμένα κέρδη και 

πιθανές επενδυτικές απώλειες. Κατά την άποψη του Ερωτώμενου 6 « Η εταιρική 
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διακυβέρνηση για να είναι σωστή προϋποθέτει στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή 

μακροπρόθεσμους συγκεκριμένους στόχους. Αυτό δεν είναι δυνατό όταν η τράπεζα 

διοικείται από «δοτά» Δ.Σ. και διορισμένους προέδρους που ταυτόχρονα είναι και Δ/ντες 

Σύμβουλοι.».Η αναγκαιότητα ύπαρξης μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και ο 

περιορισμός της πίεσης των στελεχών από μέρους των μετόχων για άμεσα κέρδη, 

επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη τραπεζική κρίση στις Η.Π.Α.  

Έρευνες που έγιναν σε διάφορες χώρες για την σύνδεση της εταιρικής 

διακυβέρνησης με την αποδοτικότητα της επιχείρησης, κατέληξαν σε 

αλληλοσυγκρουόμενα συμπεράσματα. Οι La Porta et. al. (2000) εξετάζοντας στοιχεία από 

27 χώρες, οι Drobetz et. al. (2003) στοιχεία από την Γερμανία, οι Gompers et al. (2003) 

από τις Η.Π.Α., οι De Jong et.al. (2005) από την Ολλανδία και ο Black (2001) από την 

Ρωσία, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες με 

καλύτερες δομές εταιρικής διακυβέρνησης εμφανίζουν καλύτερη αποδοτικότητα και 

μεγαλύτερη αξία. Αντίθετα οι Bauer et. al. (2003) αναλύοντας της αποδοτικότητα των 

επιχειρήσεων με βάση τους δείκτες Καθαρού περιθωρίου Κέρδους (Net Profit Margin 

NPM) και Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity ROA) βρήκαν αρνητική 

σχέση μεταξύ των προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και των παραπάνω δεικτών 

μέτρησης της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης.  

Επιπλέον, σχετικά με το αν η ιδιότητα του μέλους (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, 

μη εκτελεστικό ανεξάρτητο) του Δ.Σ. επηρεάζει την αποδοτικότητα της επιχείρησης, 

επίσης τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα. Οι περισσότερες μελέτες δεν βρήκαν κάποια 

σχέση μεταξύ του βαθμού ανεξαρτησίας του Δ.Σ. και της αξίας της επιχείρησης (Agrawal 

& Knoeber (1996), Hermalin & Weibach (1991), Yermack (1996)). Οι Bhagat & Black 

(2002) απέδωσαν μέρος της αποτυχίας αυτής στην δυσκολία να προσδιορίσουν την έννοια 

«ανεξαρτησία μέλους» και απέδωσαν την μειωμένη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τον 

έλεγχο της επιχείρησης στην πιθανότητα τα ανεξάρτητα μέλη να είναι πολύ 

απασχολημένα, λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής τους και σε άλλα Δ.Σ. Η πιθανότητα 

αυτή, αν και υποστηρίχθηκε και από μέλη Δ.Σ. των ελληνικών τραπεζών, απορρίφθηκε 

από τους Pritchard et. al (2003) στην έρευνά τους σε ανάλογο δείγμα μεγάλων 

αμερικανικών επιχειρήσεων. 
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 Επίσης, η στατιστική ανάλυση (Παράρτημα ΙΙ ) των δεδομένων της ερώτησης 9, 

εντόπισε μία στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των παραγόντων αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα όσον αφορά την επίδραση τους από την εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης (r =0,842, sig =0,017). Η σχέση αυτή δίνει το δικαίωμα στις τράπεζες, σε 

περίπτωση διενέργειας βελτιωτικών ενεργειών της εφαρμογής κανόνων εταιρικής 

διακυβέρνησης, να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες αυτούς με τον ίδιο τρόπο.  
 

Ερώτηση 10  

Από την μέχρι σήμερα εμπειρία σας σχετικά με την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης 

στην Τράπεζά σας, σε τι ποσοστό θα υποστηρίζατε τις παρακάτω αλλαγές σε σχέση με το 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο;  

Στοιχειοθετώντας μία ποσοστιαία κατανομή των απαντήσεων στο παραπάνω 

ερώτημα προέκυψε η εξής αναλογία στις προτάσεις των ερωτώμενων: 

α) την κατάργησή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου  7,5% 

β) την βελτίωσή του σύμφωνα με τις νέες προσεγγίσεις  55% 

γ) την μετατροπή του σε κώδικα καλής πρακτικής   62% 

δ)την αυστηρά υποχρεωτική εφαρμογή του    50% 

 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

δεν επιθυμεί την κατάργηση του υφισταμένου πλαισίου καθώς: 

 Το 55% προτείνει την βελτίωσή του. Όπως επισημαίνει ο Ερωτώμενος 3, 

«Δεδομένου ότι ο τραπεζικός τομέας είναι ένας κλάδος της οικονομίας ο οποίος 

φέρει ιδιαιτερότητες πού άλλοι κλάδοι δεν φέρουν, η κατάργηση του 

υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου δεν θα ήταν προς όφελος ούτε του διεθνούς 

τραπεζικού συστήματος ούτε και της διεθνούς οικονομίας. Κατ’ επέκταση, η 

βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σύμφωνα με τις νέες προσεγγίσεις και η 

εξάπλωση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης είναι αναπόφευκτη 

καθώς το τραπεζικό σύστημα αποτελεί την σπονδυλική στήλη της οικονομίας».  

 Το 62% επιθυμεί την μετατροπή του σε κώδικα καλής πρακτικής θεωρώντας 

ότι μια ελαστικότητα στην εφαρμογή των κανόνων θα βοηθούσε περισσότερο 
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τόσο στον περιορισμό των αναφορών προς τις ρυθμιστικές αρχές και τους 

άλλους ενδιαφερομένους, όσο και στην βελτίωση της αποδοτικότητας. 

Στελέχη με σημαντική τραπεζική εμπειρία σε χρηματοδοτήσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας τον θετικό ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης όσον αφορά 

τον περιορισμό ή τον πιο σωστό έλεγχο του κινδύνου, πρότειναν μια πιο ελαστική 

εφαρμογή των κανόνων, με ταυτόχρονη συνεχή προσαρμογή στις εκάστοτε 

διαμορφούμενες συνθήκες τόσο της εγχώριας όσο και της παγκόσμιας 

χρηματοοικονομικής αγοράς καθώς και την μετατροπή του από νόμο σε κώδικα καλής 

πρακτικής.«…Η αυστηρή εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το 

υφιστάμενο νομικό θεσμικό πλαίσιο, ίσως αποπροσανατολίσει την ουσία της εφαρμογής. 

Στόχος πρέπει να είναι όχι η αυστηρή τήρηση του νόμου αλλά η ελαστική εφαρμογή του 

μέσα φυσικά σε κάποια καθορισμένα πλαίσια...» (Ερωτώμενος 9).  

 Μόλις 7,5% θα ήθελε την κατάργησή του ενώ  

 Το 50% θεωρεί ότι η υποχρεωτική εφαρμογή του ίσως βοηθούσε στην πιο 

σωστή αντιμετώπιση εταιρικών θεμάτων που έχουν σχέση με την εατιρική 

διακυβέρνηση Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του ερωτώμενου 8 «…Τι να 

καταργηθεί αφού δεν έχει ουσιαστικά εφαρμοστεί αλλά μόνο στον τύπο του 

νόμου και όχι στην ουσία…». 

Την υποχρεωτική εφαρμογή χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης υποστήριξε ανώτατο 

στέλεχος υπεύθυνο για την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης, με ακαδημαϊκές 

γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία σε νομικά θέματα. Την ίδια θέση υποστήριξαν 

επίσης και στελέχη που είτε σαν χαρακτήρες είναι συντηρητικοί και νιώθουν ανασφαλείς 

σε επενδυτικές τοποθετήσεις υψηλού κινδύνου είτε ή η τραπεζική τους εμπειρία από 

περιπτώσεις απωλειών επενδυμένων κεφαλαίων σε «κατ’ εντολή της Διοίκησης 

επενδύσεις», τους έχει κάνει επιφυλακτικούς στην άποψη της εθελοντικής εφαρμογής των 

κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Όπως τονίζει ανώτατο στέλεχος «Αν δεν υπήρχε η 

οδηγία της Επιτροπής της Βασιλείας, οι Ελληνικές τράπεζες θα απέφευγαν να εφαρμόσουν 

τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης. Σήμερα εφαρμόζονται σύμφωνα με τον τύπο και 

όχι την ουσία αφού τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ουσιαστικά λειτουργούν ως 

παθητικοί παρατηρητές και υπερψηφίζουν τις προτάσεις του Προέδρου και του Δ/ντα 
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Συμβούλου». (Ερωτώμενος 7).  

Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζονται σχηματικά τα αποτελέσματα της 10ης 

ερώτησης  

Γράφημα 6.8. Ποσοστιαία κατανομή της προτίμησης των στελεχών των Ελληνικών 

τραπεζών για αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της εταιρικής 

διακυβέρνησης  

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα υποστηρίζουν την υπόθεση 10, ότι το νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, χρήζει τροποποιήσεων 

και βελτιώσεων και την πιθανή προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού 

τραπεζικού τομέα. 

 

Ερώτηση 11  

Σημειώστε τον βαθμό στον οποίο αποδέχεστε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις  

α) Μου αρέσει να επισκέπτομαι καινούργια και άγνωστα μέρη  
β) Η ασφάλεια και η εξασφάλιση είναι τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή  
γ) Μη γνωρίζοντας τι πρόκειται να συμβεί με κάνει να νιώθω άγχος και ανησυχία  
δ) Προτιμώ να μη γνωρίζω τι θα συμβεί στο μέλλον 
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Η στατιστική συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων της ερώτησης 11 (από όπου 

προέκυψε η γενικότερη στάση-διάθεση των ερωτώμενων στην ανάληψη κινδύνου και 

εφαρμογής αλλαγών στο εργασιακό τους περιβάλλον) και των απαντήσεων των 

ερωτήσεων 3 και 6, δεν έδειξε κάποια συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων των ερωτήσεων 

11 και 6. Όμως, προέκυψε μία συσχέτιση μεταξύ των απαντήσεων της ερώτησης 11 με τις 

απαντήσεις της ερώτησης 3. Η συσχέτιση αυτή αφορά την ανάληψη κινδύνου από τα 

στελέχη με την λήψη διοικητικών αποφάσεων και είναι r = -0,686, (sig =0,089). 

Η προαναφερθείσα αρκετά σημαντική στατιστικά αυτή σχέση, αναφέρεται στην 

γνώμη των ερωτώμενων για την επίδραση της εταιρικής διακυβέρνησης όσον αφορά την 

λήψη διοικητικών αποφάσεων σε σχέση με την διάθεση του ερωτώμενου (ανώτατο 

διοικητικό στέλεχος) όσον αφορά την ανάληψη κινδύνου. Διαπιστώνεται ότι η συσχέτιση 

αυτή εκτός του ότι είναι στατιστικά σημαντική, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι 

και αρνητική (-,686). Το γεγονός αυτό δείχνει να υποστηρίζει την άποψη ότι ριψοκίνδυνα 

ανώτατα διοικητικά στελέχη δεν θεωρούν ότι η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης 

υποστηρίζει θετικά την λήψη Διοικητικών αποφάσεων. Επίσης, φαίνεται να υποστηρίζει 

την άποψη ότι η εφαρμογή πρακτικών σωστής εταιρικής διακυβέρνησης, αντιμετωπίζεται 

από τις Ελληνικές τράπεζες ως γραφειοκρατική διαδικασία παρά ως σύστημα αποδοτικού 

και αποτελεσματικού ελέγχου της διαχειριστικής εξουσίας.  

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει στατιστική συσχέτιση μεταξύ της ανάληψης κινδύνου 

και της λήψης επενδυτικών αποφάσεων, (ένας άλλος παράγοντας της ερώτησης 3), από 

την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης (όπως ίσως θα ήταν πιθανόν), επιβεβαιώνει 

αυτό ακριβώς που υποστήριξαν και οι ερωτώμενοι κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, 

ότι οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται όπως και πριν την εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης: αποφασίζει ο μεγαλομέτοχος που συνήθως είναι και Πρόεδρος και Δ/νων 

Σύμβουλος (ή κάποιο άτομο που το ελέγχει απόλυτα).  

Επίσης, οι απαντήσεις της ερώτησης 11, έδωσαν το ερέθισμα στον ερευνητή της 

παρούσας διατριβής, να επεκταθεί κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων και σε 

συμπληρωματικές ερωτήσεις (εκτός ερωτηματολογίου) από τις οποίες προέκυψαν τα 

παρακάτω σημαντικά ευρήματα.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αποτελέσματα της έρευνας 

 
Διδακτορική διατριβή:  Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 

176

6.2  Συμπληρωματικά ευρήματα 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. και ανώτατων στελεχών 

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στο θέμα αυτό αφορούσαν αν οι μέτοχοι γνωρίζουν το 

ύψος των απολαβών των ανώτατων στελεχών και αν επηρεάζει την αποδοτικότητά τους. 

Το 50% των ερωτηθέντων αρνήθηκε να σχολιάσει σε βάθος το θέμα και περιορίστηκε στο 

ότι «οι μισθοί των μελών του Δ.Σ. ανακοινώνονται αλλά δεν γνωρίζουμε το πακέτο των 

stock options που συνοδεύει την συνολική αμοιβή τους».Η άποψη της πλειονότητας των 

ερωτηθέντων στελεχών όσον αφορά την σύνδεση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ. και 

των ανώτατων εκτελεστικών στελεχών, πλέον του μισθού, με μερίδιο stock options, είναι 

ότι έχει δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα τόσο στην λειτουργία της τράπεζας όσο και 

στην σχέση με τους μετόχους. Όπως υποστήριξε μέλος Δ.Σ. (Ερωτώμενος 4) «η σκέψη ότι 

με ένα «πακέτο» stock options, θα δεσμεύαμε το στέλεχος για μακροχρόνια παραμονή στην 

τράπεζα, αποδείχθηκε στην πράξη αναποτελεσματική αφού ο ανταγωνισμός προσέφερε 

πολλαπλάσιο «πακέτο» αμοιβών και προσέλαβε τελικά το στέλεχος. Άλλωστε, την ίδια 

πολιτική ακολουθούμε και εμείς όταν θέλουμε να προσλάβουμε κάποιο στέλεχος. Απορώ 

γιατί συνεχίζουμε την ίδια τακτική». Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τράπεζα που πρόσφατα 

ολοκλήρωσε την διαμόρφωση του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, πρόκειται να 

ακολουθήσει την επιλογή των stock options ως πρόσθετη αμοιβή των ανώτατων 

στελεχών.  

Πρόσφατη έρευνα του Fernandes (2005), εξέτασε τη σχέση μεταξύ της εταιρικής 

απόδοσης, της δομής του Δ.Σ. και της αμοιβής των ανώτατων εκτελεστικών μελών του 

Δ.Σ. Το δείγμα αφορά 58 εισηγμένες επιχειρήσεις στο πορτογαλικό χρηματιστήριο, του 

οποίου το θεσμικό πλαίσιο διαφέρει εμφανώς από αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου και των 

ΗΠΑ, αλλά είναι σχεδόν παρόμοιο με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν μια μεγάλη επίδραση του μεγέθους της επιχείρησης στο 

ύψος των αμοιβών των κορυφαίων στελεχών. Εντούτοις δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ 

της αμοιβής των μελών του Δ.Σ. και απόδοσης της επιχείρησης. Το ύψος της αποζημίωσης 

δεν σχετίζεται με τον πλούτο των μετόχων, ούτε οι μέτοχοι έχουν οποιοδήποτε  μηχανισμό για να 

την επηρεάσουν. Εταιρείες που έχουν μεγαλύτερο αριθμό μη εκτελεστικών μελών 

καταβάλουν υψηλότερες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ., θεωρώντας ότι τα μη-εκτελεστικά 
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μέλη λειτουργούν ως μεσολαβητές μεταξύ του management και των μετόχων. 

 

Εταιρική διακυβέρνηση και ηθική των στελεχών 

Έμπειρα και ικανότατα ανώτατα τραπεζικά στελέχη, παραδέχονται ότι 

«ανεξάρτητα από κανονιστικές ρυθμίσεις και νομοθετικά πλαίσια, ο βασικότερος 

παράγοντας εφαρμογής καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης είναι ο άνθρωπος, 

δηλαδή οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα ιεραρχικής βαθμίδας, θέσης ευθύνης ή αντικειμένου 

εργασίας στην Τράπεζα…». Επίσης τόνισαν ότι «η ουσιαστική εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης επαφίεται στον εργαζόμενο και την ηθική του καθενός». 

Ο ερευνητής θα ήθελε να σημειώσει στο σημείο αυτό την απάντηση που είχε 

δώσει σε ανύποπτο χρόνο, ο ιδρυτής της τράπεζας Εργασίας αείμνηστος κ. Καψάσκης, 

στο ερώτημα ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε να είχε ο υποψήφιος για 

πρόσληψη στην τράπεζα: «Να είναι τίμιος! Όλα τα άλλα μαθαίνονται, η τιμιότητα δεν 

διδάσκεται!». Τα ερωτηθέντα στελέχη των τραπεζών υποστήριξαν ακόμη ότι «Οι 

κοινωνικές αξίες έχουν αλλάξει και το εύκολο και γρήγορο κέρδος είναι πλέον κοινωνική 

επιθυμία» (Ερωτώμενος 7) καθώς και ότι «η αντίδραση της αγοράς στην απληστία των 

ανώτατων στελεχών αλλά και των μεγαλοεπενδυτών για άμεσο πλουτισμό σε βάρος των 

μικροεπενδυτών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, έχει σαν αποτέλεσμα να οδηγήσει το 

τραπεζικό σύστημα από την απελευθέρωση (deregulation) της τραπεζικής αγοράς και της 

διακίνησης των κεφαλαίων, ξανά σε ρυθμίσεις και κανονισμούς (regulation), ίσως 

αυστηρότερους από πριν» (Ερωτώμενος 9). Η άποψη αυτή του Ερωτώμενου 9, πέντε μόλις 

μήνες μετά την δήλωσή του (Μάιος 2008), βγαίνει αληθινή καθώς οι κυβερνήσεις των 

χωρών που βιώνουν σήμερα την χρηματοοικονομική κρίση, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

για την λήψη αυστηρών μέτρων και νομοθετημάτων ώστε να περιοριστεί η ανέλεγκτη 

επενδυτική δράση των τραπεζών, ιδιαίτερα σε καινούργια σύνθετα επενδυτικά προϊόντα. 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναλύονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από 

την παρούσα διατριβή, αναφέρονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ερευνητής για την 

ολοκλήρωσή της και κατατίθενται προτάσεις για την πιο αποτελεσματική και αποδοτική 

εφαρμογή των πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης από τις Ελληνικές τράπεζες. 

Παράλληλα, τίθενται σκέψεις για θέματα μελλοντικών ερευνητικών προσπαθειών.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο αναλύονται τα γενικά και ειδικά συμπεράσματα 

που προέκυψαν από την ερευνητική προσπάθεια της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Στην συνέχεια κατατίθενται προτάσεις για την βελτίωση των διαχειριστικών κανόνων 

της εταιρικής διακυβέρνησης στις Ελληνικές τράπεζες καθώς και προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες. Ο ερευνητής πιστεύει ότι το σύνολο των προσπαθειών αυτών θα 

συμβάλλουν θετικά στην διαμόρφωση νέων στρατηγικών από τις Ελληνικές τράπεζες 

με στόχο την ικανοποίηση των μετόχων και όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στις κοινωνικές αξίες 

γενικότερα.  
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7.1 Γενικά Συμπεράσματα 

Η εταιρική διακυβέρνηση για τα τραπεζικά ιδρύματα είναι αναμφισβήτητα 

μεγαλύτερης σπουδαιότητας απ' ότι για άλλες επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον 

κρίσιμο οικονομικό ρόλο διαμεσολάβησης των τραπεζών σε μια οικονομία, την ανάγκη 

προστασίας των κεφαλαίων των καταθετών και του υψηλού βαθμού ευαισθησίας τους 

στις πιθανές δυσκολίες που προκύπτουν από την μη αποτελεσματική εταιρική 

διακυβέρνηση. Οι αποτελεσματικές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, σε όλο το 

τραπεζικό σύστημα αλλά και σε κάθε μία τράπεζα χωριστά, είναι ουσιαστικές στην 

επίτευξη και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού όσον αφορά την αξιοπιστία 

του τραπεζικού συστήματος, που είναι βασικοί παράγοντες και για την σωστή 

λειτουργία της οικονομίας γενικότερα. Αντίθετα, οι αποτυχίες των τραπεζών μπορούν 

να επηρεάσουν σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες και να έχουν ευρύτερες 

μακροοικονομικές επιπτώσεις.  

Πράγματι, οι τράπεζες, αλλά και επιχειρήσεις που ανήκουν σε άλλους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας, μπορούν να χάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μικρό 

χρονικό διάστημα σε περίπτωση δόλιας ενημέρωσης των επενδυτών ή επενδυτικών 

επιλογών υψηλού κινδύνου. Επιπλέον, η ανεπαρκής εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να 

οδηγήσει στην απώλεια της εμπιστοσύνης των αγορών προς τις τράπεζες όσον αφορά 

την ικανότητά τους να διαχειριστούν κατάλληλα τα κεφάλαια τόσο των μετόχων όσο 

και των καταθετών. Η έλλειψη αυτή της εμπιστοσύνης έχει σαν αποτέλεσμα την έντονη 

κρίση ρευστότητας και εκροής των αποταμιευμένων κεφαλαίων. Η πρόσφατη 

τραπεζική και χρηματοοικονομική κρίση επιβεβαιώνει τα παραπάνω αφού η πρόσφατη 

κατάρρευση τραπεζικών κολοσσών στις Η.Π.Α., οδήγησε στην απώλεια χιλιάδων 

θέσεων εργασίας και στη μείωση της παραγωγής με απρόβλεπτες ακόμα συνέπειες στα 

μακροοικονομικά μεγέθη. Επίσης, η κυβέρνηση των Η.Π.Α. έκρινε αναγκαία (αλλά για 

πολλούς εσφαλμένα) την παρέμβαση του κράτους και εξαγόρασε τα χρέη των 

τραπεζών σε μια προσπάθεια στήριξης του συστήματος πληρωμών αλλά και της 

κλονισμένης εμπιστοσύνης του κοινού προς τις τράπεζες.  

Αναδεικνύεται λοιπόν τόσο από την παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα 
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όσο και από τις διάφορες ακαδημαϊκές έρευνες, ότι η αποτελεσματική εταιρική 

διακυβέρνηση είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την ασφαλή και υγιή λειτουργία μιας 

τράπεζας. Η δομή, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ. και των ανώτατων 

διοικητικών στελεχών, όσον αφορά τον καθορισμό της στρατηγικής, των πολιτικών, την 

εφαρμογή των πολιτικών αλλά και τον έλεγχο τόσο των επενδυτικών αποφάσεων όσο 

και των διαδικασιών λειτουργίας, είναι τα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στην 

διατήρηση αλλά και βελτίωση αποτελεσματικού και αποδοτικού ελεγκτικού 

συστήματος.  

Παράλληλα, η καλή εταιρική διακυβέρνηση απαιτεί ένα κατάλληλο και 

αποτελεσματικό νομικό, ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο. Διάφοροι παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροοικονομικών κυβερνητικών πολιτικών, της 

φορολογίας, της νομοθεσίας καθώς και των εφαρμοζόμενων λογιστικών προτύπων, 

μπορεί να φέρουν επιπτώσεις στην ακεραιότητα της αγοράς και τη γενική οικονομική 

επίδοση. Τέτοιοι παράγοντες, εντούτοις, είναι μερικές φορές έξω από το πεδίο του 

τραπεζικού ελέγχου.  Οι εποπτικές όμως αρχές θα πρέπει να γνωρίζουν τις όποιες 

δυσκολίες αλλά και ιδιαιτερότητες για την εφαρμογή αποτελεσματικής εταιρικής 

διακυβέρνησης ώστε να προχωρήσουν στην λήψη ανάλογων πρωτοβουλιών. 

 

7.2 Συμπεράσματα της παρούσας έρευνας 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα διατριβή και αφορούν την 

εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης από τις ελληνικές τράπεζες συνοψίζονται στα 

παρακάτω: 

1. Οι ελληνικές τράπεζες, ακολουθώντας τις συστάσεις διεθνών οργανισμών 

(Ο.Ο.Σ.Α.), τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαιτήσεις της 

διεθνούς και εγχώριας χρηματοοικονομικής αγοράς, ενσωμάτωσαν στην 

επιχειρηματική τους δομή και λειτουργία τόσο την έννοια όσο και τις 

βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. 

2. Η δομή της τράπεζας, η στρατηγική και το ανθρώπινο δυναμικό ήταν οι 

βασικοί θετικοί συντελεστές που βοήθησαν κατά την διάρκεια προσαρμογής 
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και εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης. Τράπεζες όμως που είχαν 

ανομοιογένεια στην εταιρική κουλτούρα λόγω σημαντικού αριθμού 

εξαγορών άλλων τραπεζών με διαφορετική φιλοσοφία από την 

εξαγοράζουσα, βίωσαν αντιδράσεις και δυσκολίες από το προσωπικό στην 

προσπάθεια εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης. 

3. Με εξαίρεση κάποια μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διοικητικά και εκτελεστικά 

στελέχη, το σύνολο των στελεχών (ανώτερων, μεσαίων και κατώτερων) των 

Ελληνικών τραπεζών “αγνοούν” την έννοια αλλά και τις αρχές της εταιρικής 

διακυβέρνησης.  

4.  Τόσο η δομή όσο και η λειτουργία του Δ.Σ. είναι οι κύριοι παράγοντες που 

επηρεάστηκαν θετικά από την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Όμως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ουσιαστική συμμετοχή 

των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. στην λήψη σημαντικών επενδυτικών 

αποφάσεων, αμφισβητήθηκε έντονα αφού αρκετά από τα ανεξάρτητα μέλη 

έχουν ισχυρό βαθμό εξάρτησης με κάποιο τρόπο από τον μεγαλομέτοχο της 

τράπεζας ή τον Δ/ντα Σύμβουλο. Επίσης, σημαντικός αριθμός τραπεζών 

ελέγχεται από επιχειρηματικές οικογένειες με αποτέλεσμα να υπάρχει 

έντονη επιφυλακτικότητα κατά πόσο οι επιχειρήσεις τους χρηματοδοτούνται 

με τους ίδιους όρους σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις. Παράλληλα, 

σύμφωνα με τα ευρήματα και σε αντίθεση με τα όσα πρεσβεύει ο κώδικας 

καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, αρκετά μέλη των Δ.Σ. των 

τραπεζών δεν έχουν τα πιστοποιημένα προσόντα και την εξειδικευμένη 

γνώση ώστε να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη άποψη σε κρίσιμα επενδυτικά 

θέματα. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να συμφωνούν πάντα με τις 

προτάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Δ/ντα Συμβούλου.  

5. Τα Δ.Σ. των Ελληνικών τραπεζών είναι τα πλέον πολυπληθή με μέσο όρο τα 

12,25 μέλη, όταν των άλλων επιχειρήσεων είναι μόλις 7,86. Θα πρέπει 

επίσης να σημειωθεί η πραγματικά φτωχή παρουσία των γυναικών σε 

ανώτατες διοικητικές θέσεις. 
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6. Η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στα Δ.Σ. των τραπεζών 

είναι τυπική και όχι ουσιαστική αφού η “άγνοια” των προς συζήτηση 

θεμάτων και η εξάρτησή τους είτε από τον Δ/ντα Σύμβουλο είτε από την 

πολιτική παράταξη που εκπροσωπούν, δεν τους επιτρέπουν να έχουν 

τεκμηριωμένη, πραγματικά ανεξάρτητη άποψη. 

7. Οι ελεγκτικές εσωτερικές διαδικασίες ίσως είναι οι μόνες που έχουν 

βελτιωθεί αδιαμφισβήτητα σε σύγκριση με το παρελθόν, αν και ελέγχονται 

ως προς την τελική αποτελεσματικότητά τους. Το γεγονός της 

κεντροποίησης βασικών τραπεζικών λειτουργιών (π.χ. εγκρίσεις δανείων), 

σε συνδυασμό με τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα που εφαρμόζουν 

πλέον οι ελληνικές τράπεζες, συνέβαλαν στον αποτελεσματικό έλεγχο του 

επενδυτικού κινδύνου αλλά και στην σωστή διαχείριση των διαθεσίμων. 

8. Εκτός από την βελτίωση του ελεγκτικού συστήματος, θετικές αλλαγές έφερε 

η εταιρική διακυβέρνηση στις σχέσεις των τραπεζών με τους μετόχους, 

αφού πλέον η ενημέρωση είναι ταχύτερη και εγκυρότερη. Παράλληλα, 

βελτιώθηκε και η «καλή μαρτυρία» των τραπεζών προς τις εποπτικές αρχές 

(Τράπεζα Ελλάδος, Κεφαλαιαγορά, Πολιτεία) αλλά αναβαθμίστηκε και η 

πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών από διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης επιχειρήσεων.  

9. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, κάποιος κοινός και αποδεκτός 

τρόπος μέτρησης της συμμετοχής της εταιρικής διακυβέρνησης στην 

διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας. Επίσης, 

ανεξάρτητα με την αύξηση του λειτουργικού κόστους από την εφαρμογή της 

εταιρικής διακυβέρνησης, οι μέτοχοι είναι πρόθυμοι να δεχθούν την δαπάνη 

αυτή, αφού εξασφαλίζουν διαφάνεια στις συναλλαγές και σωστή και 

έγκαιρη πληροφόρηση. 

10. Η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης συνέβαλε πάρα πολύ στην 

εύρυθμη λειτουργία των Ελληνικών τραπεζών (σωστός έλεγχος, καλή 

συνεργασία, νομιμότητα). Αντίθετα υπάρχουν αμφισβητήσεις όσον αφορά 
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την βελτίωση της αποτελεσματικότητας από της εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης, αφού υπάρχει ισχυρή πίεση για την επίτευξη 

βραχυπρόθεσμων κερδών σε βάρος του μακροπρόθεσμου στρατηγικού 

σχεδιασμού. Επίσης, η σωστή αξιοποίηση των πόρων και του χρόνου 

(αποδοτικότητα), αμφισβητήθηκε επίσης ότι επηρεάζεται θετικά από την 

εταιρικής διακυβέρνησης αν και υποστηρίχθηκε ότι συμβάλει στην 

βελτίωση της αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητας των στελεχών της 

τράπεζας. 

11. Επιθυμία των περισσότερων ανώτατων στελεχών των Ελληνικών τραπεζών 

είναι, ο νόμος για την εταιρική διακυβέρνηση να μετατραπεί σε κώδικα 

καλής πρακτικής, ώστε η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης να είναι 

πιο ευέλικτη και να περιοριστούν οι δεκάδες σχεδόν καθημερινές αναφορές 

προς τις εποπτικές αρχές. Όμως, τα πρόσφατα γεγονότα στο διεθνές 

τραπεζικό σύστημα, μάλλον θα οδηγήσουν τις κυβερνήσεις σε πιο αυστηρά 

ελεγκτικά μέτρα. 

Τέλος, το σημαντικότερο ίσως συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα αυτή 

είναι ότι η σωστή εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι θέμα κανόνων και διατάξεων αλλά 

είναι θέμα ηθικής των στελεχών. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής της Ιδιωτικής 

Οικονομικής και πρόεδρος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. Παπαδόπουλος Δ. (2007), «Η διασφάλιση των 

συμφερόντων των ιδιοκτητών, πιστωτών και των άλλων συμμέτοχων της επιχείρησης, σε 

καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την υιοθέτηση από μέρους της διοίκησης πρακτικών 

που να περιέχουν δόλο ή παραπλάνηση. Η μεγιστοποίηση της χρηματοοικονομικής 

επίδοσης - της αξίας της επιχείρησης - σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την αύξηση 

της τιμής της μετοχής με ανήθικους τρόπους. H επιχειρηματική δράση στην καθημερινή 

πρακτική κάνει φανερό, ότι η ακεραιότητα και η επαγγελματική ηθική είναι βασικές 

συνθήκες για την αποτελεσματικότητα και την επιβίωση του οργανισμού» (σελ 125). 
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7.3  Προτάσεις βελτίωσης της εφαρμογής της εταιρικής διακυβέρνησης στον 

τομέα των Ελληνικών τραπεζών 

Με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα και τα 

οποία παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα και λαμβάνοντας υπόψη τον 

ιδιαίτερα ευαίσθητο ρόλο των τραπεζών στην επιρροή της οικονομίας μιας χώρας, ο 

ερευνητής υποβάλλει προς αξιολόγηση και συζήτηση τις παρακάτω προτάσεις: 

Πρώτον: η ικανότητα των μελών του Δ.Σ. είναι βασικό στοιχείο της 

αποτελεσματικής του λειτουργίας. Επομένως θα πρέπει: 

α) να αξιολογούνται από ανεξάρτητους φορείς με βάση την επάρκεια 

των γνώσεων τους, των επαγγελματικών τους εμπειριών αλλά και 

των δυνατοτήτων τους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα 

ιδιαίτερα απαιτητικά καθήκοντα της θέσης τους.  

β) η τράπεζα θα πρέπει να φροντίσει για την αξιολόγηση του έργου του 

Δ.Σ. με βάση τον βαθμό επίτευξης των προγραμματισμένων στόχων 

καθώς και για την συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

των μελών μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων ανάλογα με τις ανάγκες 

του κάθε μέλους.  

γ) τα μέλη θα πρέπει να δεσμεύονται όσον αφορά την πλήρη 

απασχόλησή τους και τον περιορισμό των άλλων ασχολιών τους 

ιδιαίτερα όταν αυτές είναι ανταγωνιστικές με τα νέα τους 

καθήκοντα. 

Δεύτερον: ο βαθμός, η ποιότητα και ο όγκος των πληροφοριών που διοχετεύεται 

στα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να χαρακτηρίζεται από ουσιαστικό 

περιεχόμενο, να είναι επαρκής και να είναι στη διάθεση των μελών 

έγκαιρα.  

Τρίτον: η έννοια της διαρκούς ενημέρωσης των στελεχών της τράπεζας 

ανεξάρτητα θέσης, σχετικά με την υιοθέτηση, εφαρμογή και 

αξιοποίηση των καλών πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης, θα 
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πρέπει να ενσωματωθεί στην στρατηγική των τραπεζών. Η ύπαρξη 

κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που απλά υπάρχει για να 

τεκμηριώνει την προσαρμογή της τράπεζας στις οδηγίες των 

εποπτικών αρχών δεν στοιχειοθετεί και την εφαρμογή του. 

Τέταρτο: ο προσδιορισμός του ύψους της αμοιβής των ανώτατων διοικητικών 

στελεχών να γίνεται από ανεξάρτητους εξωτερικούς συμβούλους. 

Επίσης, η αμοιβής τους να είναι συνδεδεμένη τόσο με βραχυπρόθεσμα 

όσο και με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα ώστε να περιοριστεί το 

φαινόμενο των άμεσων κερδών αλλά της μελλοντικής χρεοκοπίας. 

Ακόμη προτείνεται, περιοδική αξιολόγηση του προσφερόμενου έργου 

των ανώτατων στελεχών και προσδιορισμός των ευθυνών τους στην 

περίπτωση δυσμενούς απόκλισης των αποτελεσμάτων. 

Πέμπτο: η διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων μέσω του διαδικτύου on line, 

θα συμβάλλει στην πιο ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή της 

πλειοψηφίας των μετόχων σε κρίσιμες εταιρικές αποφάσεις. Ο κάθε 

μέτοχος που επιθυμεί να παρακολουθήσει αλλά και να συμμετέχει 

στην Γενική Συνέλευση θα έχει την δυνατότητα αυτή καθώς και το 

δικαίωμα να ψηφίζει μέσω του διαδικτύου. 

Έκτο:  η δημιουργία ενός μη κερδοσκοπικού φορέα με την συμμετοχή 

ακαδημαϊκών και έμπειρων στελεχών, πιστεύεται ότι θα καλύψει το 

τεράστιο κενό που υπάρχει όσον αφορά την σωστή ενημέρωση των 

επενδυτών – μικρομετόχων σχετικά με την αξιολόγηση της πορείας 

μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο επιχείρησης. Ο φορέας αυτός θα 

δημοσιεύει περιοδικά, στοιχεία και αντικειμενικά τεκμηριωμένες 

απόψεις σχετικά με τους επενδυτικούς κινδύνους ή ευκαιρίες 

τοποθέτησης των κεφαλαίων των ενδιαφερομένων επενδυτών. 

Παράλληλα, θα είναι σε θέση να διοχετεύει μέσω του διαδικτύου 

καθημερινές πληροφορίες και σχόλια όσον αφορά την πορεία των 

επιχειρήσεων αλλά και της οικονομίας γενικότερα. 
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7.4 Περιορισμοί της έρευνας 

Εκτός από τις δυσκολίες στην πραγματοποίηση της έρευνας που αναφέρθηκαν 

στο κεφάλαιο 5, θα πρέπει να αναφερθούν και παράγοντες που περιόρισαν την ομαλή 

συλλογή αλλά και επεξεργασία των πληροφοριών (πρωτογενών και δευτερογενών 

δεδομένων). Οι παράγοντες αυτοί ήταν: 

 Ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας στην συγκέντρωση ικανού αριθμού 

ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων, παρά την προηγούμενη μακρόχρονη 

προϋπηρεσία του ερευνητή στον τραπεζικό τομέα και την ύπαρξη 

αρκετών προσωπικών γνωριμιών σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο.  

 Η δυσκολία στην εξεύρεση ελεύθερου χρόνου από τα ανώτατα στελέχη 

των τραπεζών για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων και ο 

συντονισμός με την διαθεσιμότητα του χρόνου του ερευνητή. Η 

δυσκολία αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική και για το λόγο ότι ο ερευνητής 

έμενε σε διαφορετική πόλη από αυτή της πραγματοποίησης των 

συνεντεύξεων. 

 Η σημαντική έλλειψη, σχετικής με το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης, 

ελληνικής βιβλιογραφίας. 

 Ο πιθανός μη προσδιορισμός εκ μέρους του ερευνητή και άλλων 

σημαντικών παραγόντων σχετικών με την εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης και την λήψη αποφάσεων και οι οποίοι δεν 

συμπεριλήφθηκαν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. 

 

7.5 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  

Όπως προαναφέρθηκε, το ερευνητικό πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης είναι 

σχετικά νέο και χαρακτηρίζεται περισσότερο από τμηματικές και αποσπασματικές 

μελέτες παρά από ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες θεωρίες λόγω του περιορισμού 

πρόσβασης σε αξιόπιστα στοιχεία, συγκρουόμενες εμπειρίες και μη ολοκληρωμένες 

ερευνητικές μεθοδολογίες. Για το λόγο αυτό φαίνεται η αδυναμία τεκμηρίωση της 
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ύπαρξης ή αποδοχής ενός καλού (ή κακού) συστήματος εφαρμογής εταιρικής 

διακυβέρνησης  Ένας επιπλέον παράγοντας που κάνει ακόμη πιο περίπλοκο το θέμα 

της εταιρικής διακυβέρνησης, είναι η διαφορετικότητα μεταξύ των κλάδων της 

οικονομίας και οι διαφορετικές εταιρικές και εθνικές κουλτούρες. 

Η παρούσα διατριβή, όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη του είδους της που έγινε 

στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες αντίστοιχες που έγιναν σε διεθνές επίπεδο. Με 

την μέθοδο των σε βάθος συνεντεύξεων, εξετάστηκε η επίδραση των κανόνων της 

εταιρικής διακυβέρνησης τόσο στον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ. όσο και στην λήψη 

σημαντικών επενδυτικών αποφάσεων στις Ελληνικές τράπεζες.  

Λόγω της ιδιαιτερότητας του τραπεζικού τομέα και του κυρίαρχου ρόλου που 

διαδραματίζει στην οικονομική πορεία μιας χώρας απαιτείται περισσότερη και συνεχής 

έρευνα. Ο ερευνητής πιστεύει ότι οι παρακάτω προτάσεις για μελλοντικές έρευνες μπορούν 

να υποστηρίξουν την εξαγωγή καλύτερων και πιο χρήσιμων συμπερασμάτων:  

1. Η έρευνα, καλό θα ήταν, να επεκταθεί σε μεγαλύτερο δείγμα τραπεζών και 

ανώτατων διοικητικών στελεχών, παρά τις όποιες δυσκολίες πρόσβασης σε 

στοιχεία και πληροφορίες. Αντίστοιχα, προτείνεται, οι μελλοντικές έρευνες 

να συμπεριλάβουν και τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες με 

διαφορετικό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, επίπεδο ωριμότητας 

κεφαλαιαγοράς και κουλτούρας. Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει την 

σύγκριση των ευρημάτων και συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας με 

αντίστοιχες σε διεθνές επίπεδο ώστε να εντοπισθούν πιθανές διαφορές αλλά 

και δυνατότητες γενίκευσης κάποιων πορισμάτων που θα μπορούσαν να 

εξελιχθούν σε κοινές καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. 

Παράλληλα, η έρευνα προτείνεται να επεκταθεί, εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. 

και τα ανώτατα στελέχη, και μεταξύ των μεσαίων στελεχών, τα οποία 

μπορούν να έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το θέμα της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Επίσης, με δεδομένο την ιδιαιτερότητα του τραπεζικού 

τομέα, ίσως θα μπορούσαν να γίνουν χρήσιμες συγκρίσεις ως προς την 

διαφορετικότητα πρακτικών σωστής εταιρικής διακυβέρνησης μεταξύ των 
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τραπεζών και άλλων επιχειρηματικών κλάδων. 

2. Η έρευνα επίσης κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστεί διαχρονικά μεταξύ των 

τραπεζών που συμμετείχαν στην παρούσα διατριβή. Λαμβάνοντας υπόψη 

την σχετικά πρόσφατη απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος, την μόλις προ τριετίας ουσιαστική έναρξη εφαρμογής της 

εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, τις πρόσφατες οδηγίες της 

Επιτροπής της Βασιλείας ΙΙ και την χρηματοοικονομική κρίση που 

βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι συντελεστές που επηρεάζουν τις αλλαγές 

στην εταιρική διακυβέρνηση (πχ. οργανωσιακό κλίμα, εταιρική κουλτούρα, 

δομή), είναι πολύ πιθανόν να είναι διαφορετικοί μετά από ένα χρόνο από ότι 

ήταν κατά την συλλογή των στοιχείων της παρούσας έρευνας. 

3. Χρήσιμο θα ήταν να εξετασθεί, όσον αφορά την μεθοδολογία της έρευνας, 

ένας πιο ευρύς και βαθύς συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας που 

θα βοηθήσει στην ανάδειξη πιο τεκμηριωμένων συμπερασμάτων. Ίσως 

μερικές από τις ποιοτικές ερωτήσεις που περιλήφθηκαν σε αυτήν την μελέτη 

δεν εντόπισαν κάποιους σημαντικούς παράγοντες σχετικούς με την 

εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης και την λήψη αποφάσεων. 

4. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει, πιστεύουμε, να έχουν σαν αντικείμενο την 

αξιολόγηση της χρησιμότητας της εταιρικής διακυβέρνησης. Οι αναλύσεις 

της σχέσης κόστους/κέρδους ή οι ερωτήσεις με σκοπό να μετρήσουν τη 

σχέση μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης και των χρηματοοικονομικών 

μεγεθών αποδοτικότητας (π.χ., πραγματικές ποσοστιαίες αυξομειώσεις και 

συγκρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων με κριτήριο τα οικονομικά 

αποτελέσματα) θα μπορούσαν να περιληφθούν σε νέες έρευνες. 

5. Οι επόμενες έρευνες θα ήταν ίσως καλό να εξετάσουν και παράγοντες που 

δεν σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης όπως 

οι υφιστάμενες κοινωνικές δομές της χώρας και ο βαθμός ενσωμάτωσης 

νέων τεχνολογιών που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν σε κάποιο βαθμό την 

αποτελεσματική εφαρμογή των πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης. 
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Ολοκληρώνοντας ο ερευνητής θα ήθελε να επισημάνει ότι οι ιδέες και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν την μελέτη ελπίζει να αποδειχθούν χρήσιμα 

στις τράπεζες, τα ανώτατα στελέχη, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους 

μετόχους (συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών επενδυτών και των μεμονωμένων 

επενδυτών), και τους άλλους ενδιαφερόμενους (συμπεριλαμβανομένων των 

ρυθμιστικών αρχών και της πολιτείας) από την άποψη της διαμόρφωσης των 

μελλοντικών διαδικασιών και λειτουργιών τους όσον αφορά την λήψη αποφάσεων και 

της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον πιστεύει ότι θα 

συνεισφέρουν θετικά στην διαμόρφωση εταιρικής ηθικής με ουσιαστικά οφέλη για 

ολόκληρη την κοινωνία και την χώρα. 
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Θεσσαλονίκη ..-..-2008 
 
Αξιότιμε κύριε / κυρία 
 
Ονομάζομαι Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης και είμαι υποψήφιος διδάκτωρ του τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η δωδεκαετής 
επαγγελματική μου καριέρα στον Τραπεζικό χώρο σε ανώτερες θέσεις, οι μεταπτυχιακές μου 
σπουδές (MBA) με αντικείμενο διατριβής «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις και οι Επιπτώσεις στον 
Ανθρώπινο Παράγοντα: η Περίπτωση των Ελληνικών Τραπεζών» και η επαγγελματική 
ενασχόληση (Financial controller) επί 5 έτη σε εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών, μου έδωσαν το ερέθισμα να διερευνήσω το ζήτημα της Εταιρικής Διακυβέρνησης στα 
πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής. 
 
Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια, ο Τραπεζικός χώρος βιώνει σημαντικότατες αλλαγές  και 
διαρκή ανάπτυξη όπως: εξαγορές και συγχωνεύσεις, ίδρυση νέων Τραπεζών, επέκταση 
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα, το παγκόσμιο 
επιχειρηματικό περιβάλλον αντιμετωπίζει επιχειρηματικά σκάνδαλα (Ernon, Parmalat, κλπ) με 
αποτέλεσμα την ανάγκη εφαρμογής κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης ιδιαίτερα από τις 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις. Επιπλέον, αν και υπάρχουν αρκετές έρευνες στο 
ζήτημα της Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουν γίνει στην Ευρώπη και στην Αμερική, δεν 
υπάρχουν αρκετές έρευνες στο εξωτερικό (καμία στην Ελλάδα) που να έχουν ασχοληθεί με το τι 
συμβαίνει στον Τραπεζικό κλάδο.  
 
Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας (που γίνεται υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή 
κ. Χρήστου Σ. Νικολαϊδη) είναι να διερευνήσει την επιρροή της εφαρμογής της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης στην διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των Ελληνικών Τραπεζών. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας, πιστεύουμε ότι μεταξύ άλλων, μπορούν να συμβάλουν: 
α) στην ευρύτερη αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζονται από την εφαρμογή της Ε.Δ., 
β) στον προσδιορισμό του βαθμού συμμετοχής της Ε.Δ. στην συνολική ανάπτυξη μιας Τράπεζας 
γ) στην κατανόηση των αιτιών που συνηγορούν στην τροποποίηση ή όχι του υπάρχοντος 
θεσμικού πλαισίου 
δ) στην διαμόρφωση της Στρατηγικής διαχείρισης και την ανάπτυξη του στρατηγικού 
πλεονεκτήματος  
ε) στην υποστήριξη της ουσιαστικής εξέλιξης του Ελληνικού Τραπεζικού τομέα αλλά και της 
Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα. 
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Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σας 
και θα δώσουν σημαντική υποστήριξη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης και βελτίωσης 
οικονομικών μεγεθών της Τράπεζας σας. Η ολοκλήρωση της έρευνας δύναται να 
πραγματοποιηθεί μόνο με τη δική σας ουσιαστική και φιλότιμη συμμετοχή, η οποία συνίσταται 
στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που επισυνάπτεται. Παρακαλούμε αφιερώστε 10 - 15 
λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας και απαντήστε με προσοχή και ειλικρίνεια στις ερωτήσεις. Το 
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, κάθε πληροφορία θα αναλυθεί με απόλυτη εχεμύθεια και θα 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να διευκολύνει την παρούσα ακαδημαϊκή έρευνα. Παράλληλα, 
θα επιθυμούσαμε την συμμετοχή σας σε προσωπική συνέντευξη διάρκειας περίπου 15 λεπτών η 
οποία θα συμβάλλει συμπληρωματικά στην ολοκλήρωση της έρευνας. Μετά την λήψη του 
ερωτηματολογίου, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και εφόσον το επιθυμείτε, θα καθορίσουμε την 
ημέρα και την ώρα της συνέντευξης. 
  
Αν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο ή/και την συνέντευξη, μη 
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Επίσης, αν θέλετε να λάβετε ένα αντίγραφο με τα 
αποτελέσματα  της έρευνας, παρακαλώ συμπληρώστε στο τέλος του ερωτηματολογίου, την 
ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να σας αποσταλεί. 
 
Προς διευκόλυνση σας, εσωκλείουμε απαντητικό φάκελο (με πληρωμένο ταχυδρομικό τέλος) με 
λήπτη τον υπεύθυνο καθηγητή κ. Νικολαϊδη για την αποστολή του συμπληρωμένου 
ερωτηματολογίου. Δεν χρειάζεται η συμπλήρωση των στοιχείων του αποστολέα προς 
εξασφάλιση της ανωνυμίας. Επίσης, εσωκλείουμε Cd το οποίο περιέχει το ερωτηματολόγιο σε 
ηλεκτρονική μορφή και το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε και να στείλετε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση xenseres@uom.gr. (στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να το στείλετε με το 
ταχυδρομείο).  
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνεργασία σας!  
 
Με αληθινή εκτίμηση, 
 
 
 
 
Χρήστος Σ. Νικολαϊδης, MBA, PhD 
Αναπληρωτής Καθηγητής  
Στρατηγικού Μάνατζμεντ  
Τηλ/φαξ 2310891699, 
e-mail: cnicol@uom.gr 

Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης, ΜΒΑ 
Υποψήφιος Διδάκτωρ (Finance) 
Επιστημονικός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών 
Π. Μελά 11 – Σέρρες  Τ.Κ. 62100 
Τηλ 2321064426, email: xenseres@uom.gr 
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Ο Θεσμός της Εταιρικής Διακυβέρνησης στις Τράπεζες  
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
  
 
  

1α. Ποιο έτος εισήχθη η έννοια της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Δ.) στην Τράπεζά σας;  

……………………………………………………………………………………………………………….  
  
 
1β.  Πόσο χρονικό διάστημα περίπου χρειάστηκε για να “ενσωματωθεί” η έννοια της Ε.Δ. στην 

εταιρική «κουλτούρα» της Τράπεζας σας; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  
1γ.  Πόσος χρόνος (έτη, μήνες) περίπου απαιτήθηκε για την ουσιαστική εφαρμογή της Ε.Δ.;  

   ……………………………………………………………………………………………………………. 

  
2α. Ποιοι συντελεστές (π.χ. η δομή της τράπεζας, η στρατηγική, το ανθρώπινο δυναμικό, το 

οργανωσιακό κλίμα, ή άλλοι συντελεστές) κατά την άποψή σας επέδρασαν θετικά ή αρνητικά κατά 

την διάρκεια της προσαρμογής (integration period) της Ε.Δ.:  

 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΔΡΑΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ε.Δ. 

 
ΘΕΤΙΚΑ Β.Σ.  ΑΡΝΗΤΙΚΑ Β.Σ.

 
 

.   . 

 
 

.   . 

 
 

.   . 

 
 

.   . 

 
 

.   . 

 
Σας παρακαλούμε, μετά από μία δεύτερη εκτίμηση/ανάγνωση των παραπάνω απόψεων σας,  
ιεραρχήστε/αξιολογήστε τρεις από τους συντελεστές που αναφέρατε με βάση τον βαθμό σημαντικότητας (Β.Σ.) 
για εσάς. Στη στήλη Β.Σ. σημειώστε 1 για τον πλέον σημαντικό συντελεστή, 2 για τον δεύτερο πιο  σημαντικό, 3 
για το λιγότερο σημαντικό 
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2β. Ποιοι συντελεστές (πχ η δομή της τράπεζας, η στρατηγική, το ανθρώπινο δυναμικό, το 

οργανωσιακό κλίμα, άλλοι συντελεστές κλπ) κατά την άποψή σας επέδρασαν θετικά ή αρνητικά κατά 

την διάρκεια της εφαρμογής (implementation period) της Ε.Δ.  

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΔΡΑΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ε.Δ. 

 
ΘΕΤΙΚΑ Β.Σ.  ΑΡΝΗΤΙΚΑ Β.Σ.

 .   . 

 .   . 

 .   . 

 .   . 

 .   . 

 
Σας παρακαλούμε, μετά από μία δεύτερη εκτίμηση/ανάγνωση των παραπάνω απόψεων σας,  
ιεραρχήστε/αξιολογήστε τρεις από τους συντελεστές που αναφέρατε με βάση τον βαθμό σημαντικότητας (Β.Σ.) 
για εσάς. Στη στήλη Β.Σ. σημειώστε 1 για τον πλέον σημαντικό συντελεστή , 2 για τον δεύτερο πιο  σημαντικό, 
3 για το λιγότερο σημαντικό 
 
3.  Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζει θετικά ή αρνητικά 
τους παρακάτω παράγοντες: (-2 πολύ αρνητικά, -1 αρνητικά, 0 ουδέτερα, 1 θετικά, 2 πολύ θετικά . 
Κυκλώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει)  
   

 πολύ 
αρνητικά 

αρνητικά ουδέτερα θετικά πολύ 
θετικά 

Δομή Διοικητικού Συμβουλίου 
(μη εκτελεστικά μέλη, αρμοδιότητες - 
επιλογή μελών, κλπ)  

-2 -1 0 1 
 

2 

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 
(θέματα συζήτησης, τρόπος λήψης 
αποφάσεων κλπ) 

-2 -1 0 1 
 

2 

Λήψη Διοικητικών αποφάσεων -2 -1 0 1 
 

2 

Λήψη επενδυτικών αποφάσεων -2 -1 0 1 
 

2 

Έλεγχος λειτουργίας / διαδικασιών 
της Τράπεζας (Αξιολόγηση 
προσωπικού, σύνταξη αναφορών, 
δομές επικοινωνίας κλπ) 

-2 -1 0 1 2 
 

Επίτευξη οικονομικών στόχων -2 -1 0 1 
 

2 

Διαχείριση συμφερόντων 
μικρομετόχων 

-2 -1 0 1 
 

2 
 

Διαφάνεια ως προς την ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων μερών 
(stakeholders) 

-2 -1 0 1 2 
 

Άλλοι παράγοντες 
…………………………………… 
 
………………………………….. 

 
-2 
 

-2 

 
-1 
 

-1 

 
0 
 
0 

 
1 
 
1 

 
2 
 
2 
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4. Ποιες θετικές και/ή αρνητικές αλλαγές νομίζετε ότι έφερε η εφαρμογή της Ε. Δ. στην Τράπεζα σας;  
Σας παρακαλούμε κατατάξτε τις αλλαγές αυτές κατά βαθμό σημαντικότητας (πολύ λίγο σημαντική =1 , 
πάρα πολύ σημαντική =5) 

 
 

Θετικές Αλλαγές πολύ λίγο   λίγο αρκετά  πολύ Πάρα πολύ 
 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 
 
 
Αρνητικές Αλλαγές πολύ λίγο   λίγο αρκετά  πολύ Πάρα πολύ 
 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 
 
 
5.   Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Ε. Δ. αποτυπώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
(ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης κλπ) της Τράπεζας; Αν ναι, με ποιους δείκτες προσδιορίζετε την 
αποτελεσματικότητα της Ε.Δ.; 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. ……………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………....................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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6. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι η εφαρμογή της Ε. Δ. επηρεάζει τα παρακάτω ενδιαφερόμενα μέρη 
(stakeholders) ;  
(Κυκλώστε τον αριθμό που σας εκφράζει περισσότερο. -2= πολύ αρνητικά  2= πολύ θετικά)  
  
Ενδιαφερόμενα μέρη 
(Stakeholders)  

πολύ 
αρνητικά 

αρνητικά ουδέτερα θετικά πολύ 
θετικά 

Μέλη Δ.Σ. -2 -1 0 1 2 

Διευθυντές Διοίκησης -2 -1 0 1 2 

Διευθυντές Καταστημάτων -2 -1 0 1 2 

Λοιποί Εργαζόμενοι -2 -1 0 1 2 

Μεγαλομέτοχοι -2 -1 0 1 2 

Μικρομέτοχοι -2 -1 0 1 2 

Πελάτες -2 -1 0 1 2 

Προμηθευτές -2 -1 0 1 2 

Κυβέρνηση -2 -1 0 1 2 

Τράπεζα Ελλάδος -2 -1 0 1 2 

Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
…………………………………… 
 
…………………………………….  

 
-2 
 

-2 

 
-1 
 

-1 

 
0 
 
0 

 
1 
 
1 

 
2 
 
2 

  
  
7.  Πιστεύετε ότι η Ε. Δ.  προασπίζει τα συμφέροντα των επενδυτών; Αν ναι, με ποιο τρόπο;  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................................

  

8.  Κατά την άποψή σας, η εφαρμογή της Ε.Δ. συμβάλλει θετικά ή αρνητικά στην 

αποτελεσματικότητα  και αποδοτικότητα των ανώτατων διοικητικών στελεχών; Αν ναι, με ποιο 

τρόπο; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………….. ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………........................................

................................................................................................................................................................ 
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9. Πόσο απαραίτητη κρίνετε ότι είναι η Ε.Δ. όσον αφορά  

α) την εύρυθμη λειτουργία (σωστός έλεγχος, καλή συνεργασία, νομιμότητα )  

β) την  αποτελεσματικότητα (επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων) 

γ)την αποδοτικότητα (σωστή αξιοποίηση πόρων και χρόνου) 

της Τράπεζάς σας;  

(Κυκλώστε τον αριθμό που σας εκφράζει περισσότερο. 1= πολύ λίγο έως  5= πάρα πολύ) 

   
  πολύ λίγο   λίγο αρκετά  πολύ Πάρα πολύ 

Εύρυθμη λειτουργία. 1 2 3 4 5 

Αποτελεσματικότητα 1 2 3 4 5 

Αποδοτικότητα 1 2 3 4 5 

  
  
10.  Από την μέχρι σήμερα εμπειρία σας σχετικά με την εφαρμογή της Ε.Δ. στην Τράπεζά σας, σε τι 

ποσοστό θα υποστηρίζατε τις παρακάτω αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο;  

(Γράψτε το ανάλογο κατά περίπτωση ποσοστό) 

 

α) την κατάργησή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου   ..% 

β) την βελτίωσή του σύμφωνα με τις νέες προσεγγίσεις   ..% 

γ) την μετατροπή του σε κώδικα καλής πρακτικής   ..% 

δ)την αυστηρά υποχρεωτική εφαρμογή του    ..% 

 
11. Σημειώστε τον βαθμό στον οποίο αποδέχεστε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις κυκλώνοντας 

τον κατάλληλο αριθμό:  

1= διαφωνώ πολύ, 2= διαφωνώ, 3= διαφωνώ ελάχιστα, 4=ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 5= 

συμφωνώ ελάχιστα, 6=συμφωνώ, 7= συμφωνώ πολύ 

 
 
1 Μου αρέσει να επισκέπτομαι καινούργια και άγνωστα 

μέρη 
1    2    3    4    5    6    7  

2 Η ασφάλεια και η εξασφάλιση είναι τα πιο σημαντικά 
πράγματα στη ζωή 

1    2    3    4    5    6    7 

3 Μη γνωρίζοντας τι πρόκειται να συμβεί με κάνει να 
νιώθω άγχος και ανησυχία  

1    2    3    4    5    6    7 

4 Προτιμώ να μη γνωρίζω τι θα συμβεί στο μέλλον 1    2    3    4    5    6    7 
 
 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή σας στην ολοκλήρωση της έρευνας 



Παράρτημα ΙI 

Διδακτορική διατριβή: Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 



Στατιστικά αποτελέσματα ερώτησης 3 

 
Διδακτορική διατριβή: Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 
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Μέσοι όροι απαντήσεων ερώτησης 3 

 

 Mean Std. Deviation N 

BoD 4,6429 ,47559 7

FBD 4,5714 ,44987 7

ADM 4,0943 ,24946 7

INDM 4,1657 ,60185 7

AUD 4,0471 ,51532 7

PERF 3,6657 ,37269 7

MSHAR 4,7857 ,39340 7

TRNS 4,7857 ,39340 7

EXG 4,3600 ,42615 6

Επεξήγηση συντομογραφιών πίνακα: 

BoD:  Δομή Διοικητικού Συμβουλίου 

FBD: Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 

ADM: Λήψη Διοικητικών αποφάσεων 

INDM: Λήψη επενδυτικών αποφάσεων 

AUD: Έλεγχος λειτουργίας / διαδικασιών 

PERF: Επίτευξη οικονομικών στόχων 

MSHAR: Διαχείριση συμφερόντων μικρομετόχων 

TRNS: Διαφάνεια ως προς την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών 

EXG:  Χρηματιστήριο – Ξένοι επενδυτές 

 

 



Στατιστικά αποτελέσματα ερώτησης 3 

 
Διδακτορική διατριβή: Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 
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Συσχετίσεις απαντήσεων ερώτησης 3 

  FBD ADM INDM AUD PERF MSHAR TRNS EXG 
Pearson Correlation ,139 ,331 -,341 ,250 -,081 -,255 -,255 ,621 
Sig. (2-tailed) ,766 ,468 ,454 ,588 ,864 ,582 ,582 ,189 

BoD 

N 7 7 7 7 7 7 7 6
Pearson Correlation 1,000 ,420 ,460 -,258 ,246 -,370 -,370 -,034
Sig. (2-tailed)  ,348 ,299 ,577 ,595 ,414 ,414 ,948 

FBD 

N 7,000 7 7 7 7 7 7 6
Pearson Correlation ,420 1,000 -,371 ,242 -,007 ,240 ,240 ,345 
Sig. (2-tailed) ,348  ,413 ,601 ,989 ,604 ,604 ,503 

ADM 

N 7 7,000 7 7 7 7 7 6
Pearson Correlation ,460 -,371 1,000 ,045 ,003 -,529 -,529 -,819*

Sig. (2-tailed) ,299 ,413  ,924 ,996 ,222 ,222 ,046 
INDM 

N 7 7 7,000 7 7 7 7 6
Pearson Correlation -,258 ,242 ,045 1,000 -,652 ,264 ,264 -,418
Sig. (2-tailed) ,577 ,601 ,924  ,112 ,568 ,568 ,410 

AUD 

N 7 7 7 7,000 7 7 7 6
Pearson Correlation ,246 -,007 ,003 -,652 1,000 -,286 -,286 ,015 
Sig. (2-tailed) ,595 ,989 ,996 ,112  ,534 ,534 ,978 

PERF 

N 7 7 7 7 7,000 7 7 6
Pearson Correlation -,370 ,240 -,529 ,264 -,286 1,000 1,000** ,325 
Sig. (2-tailed) ,414 ,604 ,222 ,568 ,534  ,000 ,529 

MSHAR 

N 7 7 7 7 7 7,000 7 6

Pearson Correlation -,370 ,240 -,529 ,264 -,286 1,000** 1,000 ,325 
Sig. (2-tailed) ,414 ,604 ,222 ,568 ,534 ,000  ,529 

TRNS 

N 7 7 7 7 7 7 7,000 6

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      



Στατιστικά αποτελέσματα ερώτησης 4 
 

 
Διδακτορική διατριβή: Ξενοφών Χρ. Εμμανουηλίδης 
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Μέσοι όροι απαντήσεων ερώτησης 4 

 

Mean 
Std. 

Deviation N 

BoD 3,5714 ,73193 7

AUDIT 4,5714 ,44987 7

EXG 4,2571 ,38235 7

SHARHREL 3,8800 ,61438 7

 

Επεξήγηση συντομογραφιών πίνακα 

FBD:  Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 

AUDIT: Αποτελεσματικός έλεγχος  

EXG: Χρηματιστήριο 

SHARHREL: Σχέσεις με μετόχους 

 
 

Συσχετίσεις απαντήσεων ερώτησης 4 

  AUDIT EXG SHARHREL 

Pearson Correlation -,524 -,017 ,178 

Sig. (2-tailed) ,227 ,971 ,703 

BoD 

N 7 7 7

Pearson Correlation ,505 -,066

Sig. (2-tailed)  ,247 ,888 

AUDIT 

N 7 7

Pearson Correlation  ,613 

Sig. (2-tailed)   ,143 

EXG 

N 7
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Μέσοι όροι απαντήσεων ερώτησης 6 

 

 Mean Std. Deviation N 

MBoD 4,5714 ,53452 7

MADNIM 4,4286 ,53452 7

MDEPT 3,3800 ,39260 7

EMPL 3,4514 ,45809 7

LSHARE 4,5000 ,40825 7

MSHARE 4,6429 ,37796 7

CUST 3,3800 ,39260 7

SUPL 3,3800 ,39260 7

GVRMT 3,7143 ,48795 7

BoG 4,7143 ,48795 7

 
Επεξήγηση συντομεύσεων πίνακα 

MBoD: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
MADNIM: Διευθυντές Διοίκησης 
MDEPT: Διευθυντές καταστημάτων 
EMPL: Λοιποί εργαζόμενοι 
LSHARE: Μεγαλομέτοχοι 
MSHARE: Μικρομέτοχοι 
CUST: Πελάτες 
SUPL: Προμηθευτές 
GVRMT: Κυβέρνηση 
BoG: Τράπεζα της Ελλάδος 
 
 



Στατιστικά αποτελέσματα ερώτησης 6  
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Συσχετίσεις απαντήσεων ερώτησης 6 

  MADNIM MDEPT EMPL LSHARE MSHARE CUST SUPL GVRMT BoG 
Pearson Correlation ,750 ,508 -,099 ,382 -,059 ,508 ,508 ,091 ,091 

Sig. (2-tailed) ,052 ,244 ,832 ,398 ,900 ,244 ,244 ,846 ,846 

MBoD 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Pearson Correlation ,016 -,473 ,764* ,471 ,016 ,016 -,091 ,548 

Sig. (2-tailed)  ,973 ,284 ,046 ,286 ,973 ,973 ,846 ,203 

MADNIM 

N 7 7 7 7 7 7 7 7

Pearson Correlation  ,449 -,177 -,618 1,000** 1,000** ,661 -,209

Sig. (2-tailed)   ,312 ,705 ,139 ,000 ,000 ,106 ,653 

MDEPT 

N 7 7 7 7 7 7 7

Pearson Correlation  -,597 -,117 ,449 ,449 ,673 -,072

Sig. (2-tailed)    ,157 ,803 ,312 ,312 ,097 ,877 

EMPL 

N 7 7 7 7 7 7

Pearson Correlation  ,540 -,177 -,177 -,418 ,418 

Sig. (2-tailed)     ,211 ,705 ,705 ,350 ,350 

LSHARE 

N 7 7 7 7 7

Pearson Correlation   -,618 -,618 -,194 ,710 

Sig. (2-tailed)      ,139 ,139 ,677 ,074 

MSHARE 

N 7 7 7 7
Pearson Correlation   1,000** ,661 -,209

Sig. (2-tailed)       ,000 ,106 ,653 

CUST 

N 7 7 7
Pearson Correlation   ,661 -,209

Sig. (2-tailed)        ,106 ,653 

SUPL 

N 7 7

Pearson Correlation     ,300 

Sig. (2-tailed)         ,513 

GVRMT 

N 7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).        
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Μέσοι όροι απαντήσεων ερώτησης 9 

 

 Mean Std. Deviation N 

PERF 4,5000 ,50000 7

EFFECT 3,9757 ,62647 7

EFFIC 3,5000 1,00000 7

Επεξήγηση συντομεύσεων πίνακα 

PERF: Εύρυθμη λειτουργία 
EFFECT: Αποτελεσματικότητα 
EFFIC: Αποδοτικότητα 
 
 
 
 

Συσχετίσεις απαντήσεων ερώτησης 9 

  EFFECT EFFIC 

Pearson 
Correlation 

,221 ,333 

Sig. (2-tailed) ,634 ,465 

PERF 

N 7 7

Pearson 
Correlation 

,842* 

Sig. (2-tailed)  ,017 

EFFECT 

N 7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Μέσοι όροι απαντήσεων ερωτήσεων 11 και 3 

 Mean Std. Deviation N 

RISK 4,7143 ,61962 7

BoD 4,6429 ,47559 7

FBD 4,5714 ,44987 7

ADM 4,0943 ,24946 7

INDM 4,1657 ,60185 7

AUD 4,0471 ,51532 7

PERF 3,6657 ,37269 7

MSHAR 4,7857 ,39340 7

TRNS 4,7857 ,39340 7

EXG 4,3600 ,42615 6

FDI 4,5000 ,50000 5

Επεξήγηση συντομογραφιών πίνακα 

RISK: Ανάληψη κινδύνου - αβεβαιότητα 

BoD:  Δομή Διοικητικού Συμβουλίου 

FBD: Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 

ADM: Λήψη Διοικητικών αποφάσεων 

INDM: Λήψη επενδυτικών αποφάσεων 

AUD: Έλεγχος λειτουργίας / διαδικασιών 

PERF: Επίτευξη οικονομικών στόχων 

MSHAR: Διαχείριση συμφερόντων μικρομετόχων 

TRNS: Διαφάνεια ως προς την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών 

EXG:  Χρηματιστήριο  FDI: Ξένοι επενδυτές 



Στατιστικά αποτελέσματα συσχέτισης ερωτήσεων 11 και 3 
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Συσχετίσεις απαντήσεων ερωτήσεων 11 και 3 
  BoD FBD ADM INDM AUD PERF MSHAR TRNS EXG FDI 

P Correlation ,374 -,512 -,686 -,053 -,036 ,095 -,378 -,378 ,082 ,000 
Sig. (2-tailed) ,409 ,240 ,089 ,910 ,940 ,840 ,402 ,402 ,877 1,000

RISK 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5
P Correlation  ,139 ,331 -,341 ,250 -,081 -,255 -,255 ,621 -,280
Sig. (2-tailed)  ,766 ,468 ,454 ,588 ,864 ,582 ,582 ,189 ,649 

BoD 

N  7 7 7 7 7 7 7 6 5
P Correlation  ,420 ,460 -,258 ,246 -,370 -,370 -,034 -,598
Sig. (2-tailed)   ,348 ,299 ,577 ,595 ,414 ,414 ,948 ,287 

FBD 

N  7 7 7 7 7 7 6 5

P Correlation   -,371 ,242 -,007 ,240 ,240 ,345 ,000 

Sig. (2-tailed)    ,413 ,601 ,989 ,604 ,604 ,503 1,000

ADM 

N  7 7 7 7 7 6 5
P Correlation   ,045 ,003 -,529 -,529 -,819* -,643
Sig. (2-tailed)     ,924 ,996 ,222 ,222 ,046 ,242 

INDM 

N  7 7 7 7 6 5
P Correlation    -,652 ,264 ,264 -,418 ,000 
Sig. (2-tailed)      ,112 ,568 ,568 ,410 1,000

AUD 

N  7 7 7 6 5
P Correlation    -,286 -,286 ,015 ,528 
Sig. (2-tailed)       ,534 ,534 ,978 ,361 

PERF 

N  7 7 6 5
P Correlation    1,000** ,325 ,839 
Sig. (2-tailed)        ,000 ,529 ,076 

MSHAR 

N  7 6 5

P Correlation    ,325 ,839 

Sig. (2-tailed)         ,529 ,076 

TRNS 

N  6 5

P Correlation      ,288 

Sig. (2-tailed)          ,638 

EXG 
 
 

N  5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         

 



Στατιστικά αποτελέσματα συσχέτισης ερωτήσεων 11 και 6 
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Μέσοι όροι απαντήσεων ερωτήσεων 11 και 6 
 

 Mean Std. Deviation N 

RISK 4,7143 ,61962 7

MBoD  4,5714 ,53452 7

MADNIM 4,4286 ,53452 7

MDEPT 3,3800 ,39260 7

EMPL 3,4514 ,45809 7

LSHARE 4,5000 ,40825 7

MSHARE 4,6429 ,37796 7

CUST 3,3800 ,39260 7

SUPL 3,3800 ,39260 7

GVRMT 3,7143 ,48795 7

BoG 4,7143 ,48795 7

Επεξήγηση συντομογραφιών πίνακα 

MBoD: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
MADNIM: Διευθυντές Διοίκησης 
MDEPT: Διευθυντές καταστημάτων 
EMPL: Λοιποί εργαζόμενοι 
LSHARE: Μεγαλομέτοχοι 
MSHARE: Μικρομέτοχοι 
CUST: Πελάτες 
SUPL: Προμηθευτές 
GVRMT: Κυβέρνηση 
BoG: Τράπεζα της Ελλάδος 
 
 



Στατιστικά αποτελέσματα συσχέτισης ερωτήσεων 11 και 6 
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Συσχετίσεις απαντήσεων ερωτήσεων 11 και 6 
  MBoD  MADNIM MDEPT EMPL LSHARE MSHARE CUST SUPL GVRMT BoG 

P Correlation ,323 ,054 -,130 -,248 -,329 -,330 -,130 -,130 -,315 -,315
Sig. (2-tailed) ,479 ,909 ,781 ,592 ,471 ,469 ,781 ,781 ,491 ,491 

RISK 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
P Correlation  ,750 ,508 -,099 ,382 -,059 ,508 ,508 ,091 ,091 
Sig. (2-tailed)  ,052 ,244 ,832 ,398 ,900 ,244 ,244 ,846 ,846 

MBoD  

N  7 7 7 7 7 7 7 7 7
P Correlation  ,016 -,473 ,764* ,471 ,016 ,016 -,091 ,548 
Sig. (2-tailed)   ,973 ,284 ,046 ,286 ,973 ,973 ,846 ,203 

MADNIM 

N  7 7 7 7 7 7 7 7
P Correlation   ,449 -,177 -,618 1,000** 1,000** ,661 -,209
Sig. (2-tailed)    ,312 ,705 ,139 ,000 ,000 ,106 ,653 

MDEPT 

N  7 7 7 7 7 7 7
P Correlation   -,597 -,117 ,449 ,449 ,673 -,072
Sig. (2-tailed)     ,157 ,803 ,312 ,312 ,097 ,877 

EMPL 

N  7 7 7 7 7 7
P Correlation   ,540 -,177 -,177 -,418 ,418 
Sig. (2-tailed)      ,211 ,705 ,705 ,350 ,350 

LSHARE 

N  7 7 7 7 7
P Correlation    -,618 -,618 -,194 ,710 
Sig. (2-tailed)       ,139 ,139 ,677 ,074 

MSHARE 

N  7 7 7 7
P Correlation    1,000** ,661 -,209
Sig. (2-tailed)        ,000 ,106 ,653 

CUST 

N  7 7 7
P Correlation    ,661 -,209
Sig. (2-tailed)         ,106 ,653 

SUPL 

N  7 7
P Correlation      ,300 
Sig. (2-tailed)          ,513 

GVRMT 

N  7
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).         
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).         
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