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                                       ΣΥΝΟΨΗ  (ABSTRACT) 

 

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε το ζήτηµα της  εταιρικής διακυβέρνησης  που 
απασχολεί ολοένα και περισσότερο το σύγχρονο χώρο των επιχειρήσεων καθώς και τη 
συσχέτιση της µε το ζήτηµα της εταιρικής πτώχευσης που  εντείνεται τον τελευταίο καιρό 
ενόψει της παγκόσµιας οικονοµικής  κρίσης και την ανάγκη της συνακόλουθης προστασίας  
των πιστωτών σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Στο 1ο µέρος αναλύονται τα χαρακτηριστικά της 
ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης ,τα διάφορα συστήµατα της  σε διάφορες χώρες της Ευρώπης 
,η βαθµολόγηση και αξιολόγηση της εταιρικής διακυβέρνησης και τέλος  η ελληνική 
πραγµατικότητα στο θέµα αυτό. 

Το 2ο µέρος αναφέρεται στον ορισµό της πτώχευσης ,τις συνέπειες της  ,τη διαδικασία 
της ,µοντέλα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης  και τη σύνδεση της µε  την 
χρηµατοοικονοµική δυσπραγία καθώς επίσης τονίζεται µια νέα µορφή πτώχευσης ,η λεγόµενη 
στρατηγική πτώχευση (turnaround ). 

Τέλος γίνονται κάποιες προτάσεις που επικεντρώνονται κυρίως στη δηµιουργία ενός 
διεθνούς πτωχευτικού δικαστηρίου. 
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ΜΕΡΟΣ Α : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις σύγχρονες µεγάλες εταιρίες οι διάφοροι εµπλεκόµενοι συνεισφέρουν κεφάλαιο, 

γνώση και εργασία για την αµοιβαία εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους. Οι µέτοχοι 

συνεισφέρουν κεφάλαιο και συµµετέχουν στα κέρδη της επιχείρησης χωρίς να αναλαµβάνουν 

ευθύνη λειτουργίας τους. Αυτοί προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι θα πάρουν τα χρήµατα τους 

πίσω και δε θα εξαπατηθούν από τους µάνατζερ ενώ οι τελευταίοι διοικούν την επιχείρηση 

χωρίς να εισφέρουν πόρους. Αλλά και από την πλευρά των µετόχων υπάρχουν µερικοί 

µεγαλοµέτοχοι που προσπαθούν να ελέγξουν τη διοίκηση καταχρώµενοι τη θέση τους στην 

εταιρεία. 

Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί διεθνώς 

προτεραιότητα για τους επενδυτές στις κεφαλαιαγορές. Η διάκριση κυριότητας και έλεγχου 

(Berle and Means) αποτέλεσε το εφαλτήριο για τη συζήτηση σχετικά µε την εταιρική 

διακυβέρνηση. Επ’ αφορµή των διαφόρων επιχειρηµατικών σκανδαλών, τη δεκαετία του ’90 

δηµοσιοποιήθηκε µια σωρεία από νοµούς και κώδικες δεοντολογίας καθώς η εταιρική 

διακυβέρνηση αναδύθηκε σαν όρο ’’sine qua non’’ για την ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Εξάλλου τα πρόσφατα σκάνδαλα αδιαφάνειας και διαστρέβλωσης των λογιστικών καταγράφων 

στις ΗΠΑ ενίσχυσαν αυτήν την τάση. Στην Ελλάδα το ζήτηµα τέθηκε στο προσκήνιο µόλις το 

1998. 

Συγκεκριµένα στην Ευρώπη µόνο δηµοσιοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια 25 κώδικες 

δεοντολογίας µε σκοπό να συµµετέχει κάθε χώρα στη διεθνή άµιλλα και στην υποθήκη της 

καλής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα υπάρχουν εκτιµήσεις ότι υπάρχει θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στο βαθµό συµµόρφωσης της επιχείρησης µε τις παραπάνω αρχές της 

εταιρικής διακυβέρνησης και της τιµής διαπραγµάτευσης της εταιρείας. Αυτό έχει σαν 

επακόλουθο να διαµορφώνονται µέθοδοι αξιολόγησης του επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης 

µε στόχο αυτές να εφαρµοστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της σχέσης µεταξύ οικονοµικής 

δυσπραγίας (financial distress) ή πτώχευσης µιας επιχείρησης και της εφαρµοζόµενης από αυτήν 

εταιρικής διακυβέρνησης. Κυρίως εξετάζονται τα στοιχεία εκείνα της εταιρικής διακυβέρνησης 



[10] 

 

που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την οικονοµική κατάρρευση της επιχείρησης ή λειτουργούν 

ως µέσο πρόληψης ή αντιµετώπισης της. Επίσης εξετάζεται ο τρόπος και ο βαθµός προστασίας 

των πιστωτών σε περίπτωση πτώχευσης ανάλογα µε την κατάταξη τους σε διάφορες κατηγορίες. 

Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζονται οι αρχές και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της 

ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης ενώ παρατίθενται και αναλυτικά στοιχεία για καθένα από 

αυτά. Έπειτα γίνεται σύγκριση των συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης διεθνώς και η νοµική 

προστασία που αυτά παρέχουν. Στη συνέχεια αναφέρονται µέθοδοι βαθµολόγησης και 

αξιολόγησης της εταιρικής διακυβέρνησης.  

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη συσχέτιση της εταιρικής διακυβέρνησης µε την αξία της 

µετοχής. Εξετάζονται επίσης νοµοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες που λήφθηκαν στην Ελλάδα 

και παρατίθενται τα εµπόδια για τον εναρµονισµό των νοµοθεσιών διεθνώς. Στο τέλος του 1ου 

µέρους αναφέρεται ο ορισµός της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η συσχέτιση της µε την 

εταιρική διακυβέρνηση. 

Στο δεύτερο µέρος γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος προστασίας των πιστωτών 

σε περίπτωση πτώχευσης. Πιο συγκεκριµένα αναφέρονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και οι 

συνέπειες της πτώχευσης καθώς και ο τρόπος τερµατισµού της διαδικασίας. Έπειτα γίνεται 

διαχωρισµός των πιστωτών σε διάφορες κατηγορίες και διακρίνονται οι συνέπειες της 

πτώχευσης ανάλογα σε ποια κατηγορία πιστωτών αναφέρονται.  

Στη συνέχεια παρατίθενται στατιστικά στοιχεία των πτωχεύσεων σε διάφορες χώρες 

παγκοσµίως. ∆ίνεται έµφαση στη σύνδεση της οικονοµικής δυσπραγίας µε την εταιρική 

πτώχευση και στο κόστος που ενυπάρχει σε µια πτωχευτική διαδικασία. Τέλος η παρούσα 

εργασία διευκρινίζει την αναγκαιότητα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης και αναλύει τη 

θέση ενός πτωχευτικού δικαστηρίου στην όλη διαδικασία. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα διπλωµατική εκπονήθηκε στο 

πλαίσιο του µεταπτυχιακού προγράµµατος στη ∆ιοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας υπό την επίβλεψη και την αµέριστη βοήθεια των καθηγητών µου , κ. Λαζαρίδη 

Ιωάννη  και κ. Παπαδόπουλου ∆ηµήτριου  και των συµφοιτητών µου τους οποίους και 

ευχαριστώ θερµά. 
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11οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

  

  

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

1. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο διαχωρισµός µεταξύ ιδιοκτησίας και διοίκησης που προκύπτει από τη διεύρυνση της 

ιδιοκτησιακής βάσης των επιχειρήσεων καθιστά επιτακτική την ανάγκη εφαρµογής ενός 

πλαισίου προστασίας του συνόλου των µετόχων και ιδιαίτερα της µειοψηφίας από 

καταχρηστικές συµπεριφορές της διοίκησης. Με απλά λόγια ο όρος εταιρική διακυβέρνηση 

αναφέρεται στο πλαίσιο που καθορίζει τις σχέσεις µεταξύ των τριών πυλώνων της σύγχρονης 

επιχείρησης, δηλαδή των µετόχων, των διευθυντικών στελεχών (management), και του 

διοικητικού συµβουλίου. Οι διάφορες χώρες έχουν υιοθετήσει διαφορετικά συστήµατα 

εταιρικής διακυβέρνησης. ∆εν υπάρχει όµως ένα συγκροτηµένο και εφαρµόσιµο πλαίσιο που να 

ρυθµίζει την εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί ασυγχώρητη παράλειψη του νοµοθέτη.  

Η διαφάνεια στην επιχειρηµατική συµπεριφορά συνιστά µείζον αίτηµα από το σύνολο των 

φορέων της αγοράς και επιταχύνει τη διαµόρφωση κανόνων και συστάσεων βέλτιστης εταιρικής 

διακυβέρνησης, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για την επίτευξη ικανοποιητικού 

επιπέδου ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις καλούνται να στραφούν προς την οικειοθελή εφαρµογή 

ουσιαστικής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αντί της αναγκαστικής συµµόρφωσης.  

Η διεθνής εµπειρία έχει αποδείξει την ανάγκη των συµµετεχόντων στις αγορές µετοχών να 

ενηµερωθούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο για τον κίνδυνο που συνοδεύει τις εισηγµένες εταιρίες 

σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, προκειµένου να λάβουν µε µεγαλύτερη ασφάλεια τις 
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επενδυτικές τους αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι εισηγµένες εταιρίες έχουν την 

ανάγκη να γνωρίζουν σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι λειτουργίες τους σε σύγκριση µε την άριστη 

πρακτική που πρέπει να εφαρµόζεται, προκειµένου να βελτιώνουν τις δοµές τους, αλλά και τους 

µηχανισµούς των διοικητικών τους αποφάσεων. 

Στην Ελλάδα η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης δυστυχώς δεν είναι ευρέως 

διαδεδοµένη. Σε αυτό συνέτεινε το γεγονός ότι για την µέση ελληνική επιχείρηση οι µέτοχοι, το 

management, και το διοικητικό συµβούλιο είναι ένα και το αυτό, µε συνέπεια η ρύθµιση των 

σχέσεων µεταξύ των τριών πλευρών να καθίσταται προβληµατική. Η ωρίµανση της 

κεφαλαιαγοράς τα τελευταία χρόνια οδήγησε στην µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του νοµοθέτη 

αλλά και της αγοράς γύρω από τα ζητήµατα εταιρικής διακυβέρνησης, όµως ο προβληµατισµός 

αυτός έχει οδηγήσει µόνο στην εκπόνηση κάποιων σωστών συστάσεων από την αρµόδια 

υποεπιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στη λήψη λίγων αποσπασµατικών 

µέτρων, που σε καµία περίπτωση δεν αντιµετωπίζουν το θέµα συνολικά.  

Για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, η υιοθέτηση αυστηρών κανόνων 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι περίπου µονόδροµος, όχι διότι αυτό απαιτείται από το 

υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, αλλά επειδή αργά ή γρήγορα η ίδια η αγορά θα ανταµείψει εκείνες 

τις εταιρείες, που θα ρυθµίζουν µε το βέλτιστο τρόπο τις σχέσεις µεταξύ µετόχων, management, 

και διοικητικού συµβουλίου. Πρόσφατη έρευνα της εταιρίας ΜcKinsey κατέδειξε ότι οι ξένοι 

θεσµικοί επενδυτές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν ένα premium, που ξεπερνά το 20%, για 

εταιρείες µε σωστές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. έρευνα της McKinsey 2002 δείχνει ότι 

το 15% των επενδυτών θεωρούν την εταιρική διακυβέρνηση σαν πιο σηµαντική από την 

αναφορά της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης  , όπως η επίδοση κερδών η δυνατότητα ανάπτυξης. 

Επιπρόσθετα ένα 22% των επενδυτών είναι διατεθειµένοι κατά µέσο όρο 19% επιπρόσθετα για 

µια καλά διακυβερνηµένη επιχείρηση. 

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 συγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης 
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2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ -ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

Εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο διαδικασιών, κανόνων εθιµικού δικαίου, 

συνηθειών/πρακτικών, πολιτικών, νόµων και θεσµών που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο 

µία επιχείρηση διευθύνεται, διοικείται ή ελέγχεται. Η εταιρική διακυβέρνηση επιπλέον 

περιλαµβάνει (α) τις σχέσεις µεταξύ των πολλών εµπλεκοµένων παικτών (stakeholders), και (β) 

τους στόχους για την επίτευξη των οποίων διακυβερνάται η επιχείρηση. Οι βασικοί παίκτες είναι 

οι µέτοχοι, η διοίκηση (management) και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Άλλοι εµπλεκόµενοι είναι οι 

εργαζόµενοι, οι προµηθευτές, οι πελάτες, οι τράπεζες και λοιποί δανειστές, οι Ρυθµιστικές 

Αρχές της Αγοράς, και γενικότερα το εξωτερικό περιβάλλον και η κοινωνία.  

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα πολύπλευρο ζήτηµα. Μία σηµαντική συνιστώσα της 

είναι ότι πρέπει να διασφαλίζει πως συγκεκριµένα πρόσωπα στον οργανισµό/επιχείρηση πρέπει 

να είναι υπόλογα απέναντι στους µετόχους της επιχείρησης και να υποχρεώνονται να τους 

ενηµερώνουν σχετικά µε τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους, τις οποίες πρέπει να 

δικαιολογούν, και να υφίστανται τη τιµωρία σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος ή 

κακοδιαχείρισης. Η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται µε τους τρόπους µε τους οποίους οι 

χρηµατοδότες των εταιρειών, αυτοί που διαθέτουν και προµηθεύουν στις εταιρείες τα 

απαραίτητα κεφάλαια, εξασφαλίζουν στους εαυτούς τους µία ανταµοιβή για την επένδυσή τους 

 

 

3. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Στις αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνονται η τιµιότητα, η 

εµπιστοσύνη, η ακεραιότητα, η ευθύτητα, ο προσανατολισµός προς την επιτέλεση του 

καθήκοντος και τη βέλτιστη απόδοση, η υπευθυνότητα, ο αµοιβαίος σεβασµός και η δέσµευση 

προς τον οργανισµό ή την επιχείρηση. Μεγάλης σηµασίας είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι 

διευθυντές και η διοίκηση (management) αναπτύσσουν ένα µοντέλο διακυβέρνησης που 

ευθυγραµµίζει µεταξύ τους τις αξίες όσων µετέχουν στην επιχείρηση και κατόπιν αξιολογούν 

αυτό το µοντέλο περιοδικά για τη αποτελεσµατικότητά του.  

Συγκεκριµένα, οι ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί της επιχείρησης θα πρέπει να διοικούν 
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και να διαχειρίζονται τα της επιχείρησης µε εντιµότητα και ηθική, ειδικά όσον αφορά 

πραγµατικές ή φαινοµενικές συγκρούσεις συµφερόντων, και να υποστηρίζουν έµπρακτα τη 

διαφάνεια και να είναι αποκαλυπτικοί όταν πρόκειται για οικονοµικές αναφορές και 

αποτελέσµατα της επιχείρησης.  

Οι κοινά αποδεκτές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνουν: 

i. ∆ικαιώµατα και δίκαιη µεταχείριση των µετόχων: µέσω (α) της αποτελεσµατικής 

παροχής όλων των απαραίτητων γι’ αυτούς πληροφοριών µε τρόπο κατανοητό και εύκολα 

προσβάσιµο, και (β) µέσω της ενθάρρυνσής τους για να συµµετέχουν ενεργά στις γενικές 

συνελεύσεις των µετόχων των επιχειρήσεων αυτών.  

ii.  Συµφέροντα των υπολοίπων συµµετεχόντων-ενδιαφεροµένων-συσχετιζοµένων 

(stakeholders) µε την επιχείρηση (προµηθευτών, δανειστών, ρυθµιστικών αρχών, πελατών, 

κλπ): Οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι έχουν νοµικές και άλλες 

υποχρεώσεις απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους νόµιµους συµµετέχοντες στην επιχείρηση.  

iii.  Ρόλος και Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Το ∆Σ της επιχείρησης χρειάζεται 

ένα εύρος ικανοτήτων και κατανόηση ώστε να είναι ικανό να αντιµετωπίσει τα διάφορα θέµατα 

και να έχει την ικανότητα να αναθεωρεί και να προκαλεί ή να θέτει υπό αµφισβήτηση την 

απόδοση του management. Χρειάζεται να είναι επαρκούς µεγέθους και να διαθέτει το 

κατάλληλο επίπεδο δέσµευσης ώστε να εκπληρώνει τις ευθύνες και τα καθήκοντά του. Οι 

κρίσιµοι ρόλοι του Προέδρου και του Γενικού ∆ιευθυντή δεν θα πρέπει να διαδραµατίζονται και 

οι αντίστοιχες θέσεις να καταλαµβάνονται από το ίδιο πρόσωπο. 

iv. Ακεραιότητα και ηθική συµπεριφορά: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύσσουν έναν 

κώδικα δεοντολογίας για τα µέλη του ∆Σ και τους εκτελεστικούς managers που να προάγει την 

ηθική και την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. 

v. Αποκάλυψη και διαφάνεια: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποσαφηνίζουν, να 

διαλευκάνουν και να καθιστούν δηµόσια γνωστό το ρόλο και τις ευθύνες/αρµοδιότητες των 

µελών του ∆Σ και του management, ώστε να παρέχουν στους µετόχους ένα καλό επίπεδο 

υποχρέωσης λογοδοσίας εκ µέρους των µελών του ∆Σ. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

υλοποιούν διαδικασίες ώστε µε ανεξάρτητο τρόπο (π.χ. ορκωτοί λογιστές) να εγγυάται η 

ακεραιότητα των οικονοµικών αναφορών (financial reporting)  
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4. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

 

 Ανεξάρτητοι διευθυντές 

Βασίζεται στη θεωρία της αντιπροσώπευσης (Fama και Jensen, 1983). Στην 

πραγµατικότητα, για καιρό συζητείται ότι τα διοικητικά συµβούλια µε πλειοψηφία ανεξάρτητων 

διοικητικών στελεχών είναι πιο αποτελεσµατικά στην παρακολούθηση της διαχείρισης 

(Baysinger και Butler, 1985, Rosenstein και Wyatt, 1990, Byrd και Hickman, 1992, Morck και 

Nakamura, 1994, Kaplan και Minton, 1994, Bhagat και Black, 2002) και είναι πιο πιθανό να 

αντικαταστήσουν τα ανώτερα διοικητικά στελέχη µε κακές επιδόσεις (Weisbach, 1988). 

Περισσότερο ανεξάρτητες οµάδες διοικούντων είναι επίσης πιο πιθανό να επιλέξουν ένα λευκό 

µητρώο όταν επιδεινώνεται σηµαντικά η επίδοση της εταιρείας, και να προσλάβουν CEO από το 

εξωτερικό της επιχείρησης και όχι να προωθήσουν ένα εσωτερικό υποψήφιο (Borokhovich et 

al., 1996, Huson, 2001). 

 

 Ανεξαρτησία επιτροπών 

Οι John και Senbet (1998) εκθέτουν εµπειρικά στοιχεία που δείχνουν ότι η παρουσία των 

επιτροπών παρακολούθησης (επιτροπές ελέγχου, διορισµών, και η αποζηµίωσης) σχετίζονται 

θετικά µε τα οφέλη της παρακολούθησης. Ωστόσο, η παρουσία «εσωτερικών» στις επιτροπές 

αποζηµιώσεων αυξάνει την πιθανότητα για τη λήψη αποφάσεων που ευνοούν τα συµφέροντα 

του CEO (Newman και Mozes, 1999).  

Επιπλέον, όταν ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος χαλιναγωγεί την επιτροπή διορισµών ή όταν δεν 

υπάρχει επιτροπή διορισµών, οι επιχειρήσεις διορίζουν λιγότερους ανεξάρτητους διευθυντές και 

περισσότερους εξωτερικούς µε συγκρουόµενα συµφέροντα (Shivdasani και Yermack, 1999).  

Επιπλέον, αντίδραση της χρηµατιστηριακής αγοράς σε διορισµούς ανεξάρτητων 

διευθυντών είναι πιο θετική, όταν η διαδικασία επιλογής του διευθυντή θεωρείται ως σχετικά 

ανεξάρτητη από τη συµµετοχή του CEO (Shivdasani και Yermack, 1999). Ο Klein (2002) 

δείχνει ότι οι ανεξάρτητες ελεγκτικές επιτροπές µειώνουν την πιθανότητα διαχείρισης των 

αποδοχών, βελτιώνοντας έτσι τη διαφάνεια. Τέλος, όταν ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος επιβάλλεται 

στη διορισµένη επιτροπή, ο η ελεγκτική οµάδα είναι λιγότερο πιθανό να έχει πλειοψηφία 

ανεξάρτητων διοικητικών στελεχών (Klein, 2002) 
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 Μέγεθος Οµάδας ∆ιοικούντων 

Οι Yermack (1996) και Eisenberg et al. (1998) βρίσκουν µια αρνητική σχέση µεταξύ του 

µεγέθους της οµάδας και της αξίας της επιχείρησης, επισηµαίνοντας ότι µικρότερα συµβούλια 

είναι πιο αποτελεσµατικά, δεδοµένου ότι υπόκεινται σε λιγότερα προβλήµατα επικοινωνίας και 

του συντονισµού. 

 

 ∆ιαχωρισµός ρόλων Προέδρου / CEO 

Ο Jensen (1993) υποστηρίζει ότι ο διαχωρισµός των ρόλων του Προέδρου και του CEO 

είναι προς το συµφέρον των µετόχων. Οµοίως, οι µεγάλες επιχειρήσεις που διαχωρίζουν τις δύο 

λειτουργίες έχουν υψηλότερη απόδοση επενδύσεων και υψηλότερο λόγο απόδοσης/κόστους (Pi 

και Timme, 1993) από τις επιχειρήσεις όπου το ίδιο πρόσωπο κατέχει δύο τίτλους.  

Επιπλέον, στοιβάζοντας τα καθήκοντα του Προέδρου και του CEO σε ένα άτοµο καθιστά 

δυσκολότερο για την οµάδα να αντικαταστήσει έναν CEO µε φτωχή απόδοση (Shivdasani και 

Zenner, 2004), που µπορεί να µειώσει την ευελιξία µιας οµάδας για την αντιµετώπιση µεγάλης 

πτώσης της απόδοσης (και Goyal Park, 2002).  

Από την άλλη πλευρά, οι Brickley et al. (1997) θεωρούν ότι συνδυάζοντας τις θέσεις του 

προέδρου και CEO σε ένα πρόσωπο προσδίδεται µεγαλύτερη δύναµη στον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, ο οποίος κερδίζει τον τίτλο του προέδρου, αφού υπερβεί τις επιδόσεις του/της 

(Brickley et al., 1997). Έτσι, ο τίτλος του προέδρου λειτουργεί ως επιβράβευση για ένα νέο 

CEO, ο οποίος έχει επιδείξει ανώτερες επιδόσεις και αποτελεί µια σιωπηρή ψήφο εµπιστοσύνης 

από τους εξωτερικούς διευθυντές. Στη συνέχεια, το να απαιτούµε από τις εταιρείες να 

διαχωρίσουν τις θέσεις του CEO και του Προέδρου θα στερούσε από τα διοικητικά συµβούλια 

ένα σηµαντικό εργαλείο κινήτρων και ανταµοιβής προς τα νέα στελέχη (Brickley et al., 1997) 

 

 Συνεδριάσεις διοικητικού συµβουλίου  

Τα συµβούλια θα πρέπει να είναι έτοιµα να αυξήσουν τη συχνότητα των συναντήσεων, 

εάν η κατάσταση απαιτεί υψηλή εποπτεία και έλεγχο (Shivdasani και Zenner, 2004). Άλλες 

µελέτες δείχνουν ότι τα συµβούλια θα πρέπει να εξισορροπήσουν το κόστος και τα οφέλη από 

την συχνότητα.  
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 Επάρκεια µελών της ελεγκτικής επιτροπής 

Τα µέλη της ελεγκτικής επιτροπής είναι επιφορτισµένα µε την επίβλεψη του εσωτερικού 

ελέγχου και της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, οπότε θα πρέπει να διαθέτουν ένα 

ορισµένο επίπεδο της χρηµατοδοτικής επάρκειας (Bedard et al., 2004).  

 

 Φήµη ελεγκτών  

Η επιλογή ενός ελεγκτή µε παγκόσµια φήµη (a Big 4 editor) µπορεί να επιφέρει καλύτερες 

αποκαλυπτικές πρακτικές. Για παράδειγµα, οι Michaely και Shaw (1995) διαπιστώνουν ότι οι 

ελεγκτές που έχουν µεγαλύτερο κύρος συνδέονται µε τις αρχικές δηµόσιες προσφορές των ΗΠΑ 

(US ΙΡΟs) που είναι λιγότερο επικίνδυνες και ότι έχουν καλύτερες επιδόσεις σε µακροπρόθεσµη 

βάση. 

 

 Συνεδριάσεις Ελεγκτικής επιτροπής  

Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ελέγχου, η ελεγκτική επιτροπή πρέπει να διατηρεί 

ένα ορισµένο επίπεδο δραστηριότητας µέσω αύξησης της συχνότητας των συνεδριάσεων 

(Bedard et al., 2004), ειδικά στην περίπτωση των επιχειρήσεων που επιθυµούν να αποφύγουν 

την εκτέλεση δράσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (McMullen και Raghunandan, 1996; 

Abbott et al., 2004). 

 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  

 

Οι Lipton και Lorsch (1992) και ο Jensen (1993) ήταν οι πρώτοι που υιοθέτησαν το 

µέγεθος του συµβουλίου ως έναν ανεξάρτητο µηχανισµό ελέγχου. Ο Jensen (1993) υποστηρίζει 

ότι ένα άριστο συµβούλιο πρέπει να περιλαµβάνει επτά ή οκτώ µέλη. Ο Yermack (1996) 

αναφέρει µία αντίστροφη σχέση ανάµεσα στο µέγεθος του συµβουλίου και στην αξία της 

επιχείρησης, όπως αυτό µετρήθηκε από το Q του Tobin’s. Πιο πρόσφατα σε µία ταυτόχρονη 

προσέγγιση για παράδειγµα σε µια ελβετική φίρµα, ο Beiner et al. (2004) δεν ανίχνευσε µία 

σηµαντική σχέση ανάµεσα στο µέγεθος του συµβουλίου και στην αξία της επιχείρησης. 

Παρόλα αυτά, το συµβούλιο είναι πολύ περισσότερο αποτελεσµατικό εάν η πλειοψηφία 

των µελών του αποτελείται από εξωτερικούς ανεξάρτητους διοικητικούς φορείς (Beasley, 1996, 
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Peasnell et al., 2003). Αυτά τα µη εκτελεστικά µέλη πρόθυµα να αναπτύξουν φήµη ως ειδικοί 

στον έλεγχο των αποφάσεων και ελέγχου (Fama andJensen, 1983) µπορούν να φέρουν το know-

how και τις εµπειρίας τους που αποκτήθηκαν από την εργασία τους και σε άλλες φίρµες 

(Rindavo, 1999), να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της αξίας δηµιουργώντας στρατηγικές. Οι 

Rosenstein και Wyatt (1990) παρείχαν αποδείξεις ότι η αναλογία εξωτερικών διοικητικών 

φορέων επηρεάζει θετικά τον πλούτο των µετόχων. Απέδειξαν µία θετική σχέση στη µετοχική 

αντίδραση ανάµεσα στη τιµή των µετοχών και στην ανακοίνωση του διορισµού ενός εξωτερικού 

ελεγκτή. 

Συνεπή µε τα προηγούµενα (Ashbaugh et al., 2005 Klein, 1998), ένα τυπικό συµβούλιο 

στις ΗΠΑ συνεδριάζει επτά φόρές το χρόνο έχει περίπου εννέα µέλη µε ένα ή δύο εσωτερικούς 

ελεγκτές ενώ και ο πρόεδρος είναι εσωτερικός ελεγκτής. Η ανεξαρτησία του συµβουλίου 

ενδυναµώνεται όταν έχει αποζηµιώσεις και διορισµό επιτρόπων που τα µέλη τους είναι από έξω. 

Πολύ περισσότερο αυτές οι επιτροπές πρέπει να είναι ενεργές και η καλύτερη πρακτική είναι να 

συναντώνται τρεις µε τέσσερις φορές το µήνα. 

 

6. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

 

Οι ελεγκτικές επιτροπές υποχρεούνται να κρίνουν την αξιοπιστία των λογιστών µε ένα 

ανεξάρτητο και αντικειµενικό τρόπο. Οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι χρηµατοοικονοµικά 

µορφωµένοι και τουλάχιστον ένας από αυτούς να έχει λογιστική ή χρηµατοοικονοµική άριστη 

εµπειρία στο µάνατζµεντ. (Blue Ribbon Committee, 1999). Από την άλλη, η φήµη των ελεγκτών 

µπορεί αναλυτικά να επηρεάσει την αξιοπιστία και την βασιµότητα των δηµοσιοποιηµένων 

λογιστικών αριθµών.  

Μια ελεγκτική επιτροπή για να µπορέσει να φέρει επιτυχώς εις πέρας όλες τις πολυσχιδείς 

λειτουργίες της θα πρέπει να είναι επίσης διαρκώς ενεργή (NationalCommission on Fraudulent 

Financial Reporting (NCFFR) 1987) & κατά πολλούς µελετητές για να το επιτυγχάνει αυτό θα 

πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον τρεις µε τέσσερις φορές τον χρόνο (Cadbury Committee, 

1992; KPMG, 1999; McMullen and Raghunandan, 1996). Επίσης έχει αποδειχτεί ότι στις 

επιχειρήσεις όπου είχαν σκάνδαλα ή προβλήµατα µόνο στο 23% από αυτές η επιτροπή 

συνέρχονταν πάνω από δύο φορές τον χρόνο. 

 



[19] 

 

 7.     Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

 

Τα διοικητικά συµβούλια δεν αποτελούν µόνο µέρος της κρατικής ρύθµισης αλλά µέρος 

της λύσης που προβλήµατος που προσφέρει η αγορά για τον περιορισµό του προβλήµατος της 

αντιπροσώπευσης. Τα µέλη του καλούνται να ελέγξουν τον µάνατζερ πράγµα που δε µπορούν 

να κάνουν οι µέτοχοι (Ηermalink και Weisbach 2001). Πρόκειται για µια µορφή 

κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας στο χώρο των επιχειρήσεων. Για να διασφαλίσουν την 

ανεξαρτησία τους θεωρείται απαραίτητη η συµµέτοχη στο διοικητικό συµβούλιο και µη-

εκτελεστικών µελών (non executive directors need), δηλαδή µελών που έχουν σχέση µε την 

καθηµερινή διαχείριση της επιχείρησης ώστε να επιτελούν τη διαδικασία παρακολούθησης 

(monitoring) του µάνατζµεντ.  

Οι NED κινούνται µε βάση 2 αντίρροπες δυνάµεις. Από τη µια ενδιαφέρονται να χτίσουν 

την φήµη τους ως ανεξάρτητων µελών και απ’ την άλλη ως ανθρώπων που δε δηµιουργούν 

προβλήµατα στο ceo (chief executive officer). Τη δεκαετία του 1990 δόθηκε µεγάλη έµφαση 

ειδικά στη Βρετανία στο ζήτηµα. Πολλές επιτροπές ασχολήθηκαν µε εκθέσεις τους, όπως η 

έκθεση της επιτροπής Cadbury, (Committee on the financial aspects of Corporate Governance 

1992),έκθεση Greenbury Green Bury Report 1995, έκθεση της επιτροπής Hampel 1998 και η 

έκθεση της επιτροπής Turnbull (Institute of Chartered Accountants Internal Control Working 

Party 1999). 

Οι λόγοι που προβάλλονται για τη συµµέτοχη µη εκτελεστικών µελών στο συµβούλιο 

είναι : 

i. Οι NED ενισχύουν την στρατηγική σκέψη της εταιρείας περά από το καθιερωµένο 

πλαίσιο και ενηµερώνουν τους όντος της εταιρείας για τις προσδοκίες της κοινωνίας 

ii.  Βοηθούν να ξεπεραστούν συγκρούσεις συµφερόντων ανάµεσα στα ανωτέρα στελέχη και 

στους µετόχους σε θέµατα, όπως οι αµοιβές στελεχών, οι εξαγορές, η επενδυτική πολιτική  

iii.  Παρακολουθούν και αξιολογούν τον διευθύνοντα σύµβουλο και αν είναι απαραίτητο τον 

αντικαθιστούν αφού τα εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβούλιου (executive directors) 

είναι πρόσωπα της επιλογής του ενώ οι µεµονωµένοι µέτοχοι έχουν περιορισµένο για 

ενηµέρωση. Παραδείγµατα συνεργασίας NED και θεσµικών επενδυτών υπήρξαν στη δεκαετία 

του 1990 σε εταιρείες όπως General motors, Westighouse Electric, Eastman Kodak, American 

Express, Ibm, Ip, British Aerospace. Κάποιες φόρες όµως οι παρεµβάσεις αυτές γίνονται 
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καθυστερηµένα, όπως στην περίπτωση του εξαναγκασµού σε παραίτηση του ceo της Ibm το 

1993 αφού η εταιρεία είχε φτάσει ετήσια ζηµιά 5 δις δολαρίων και η χρηµατιστηριακή της άξια 

είχε υποδιπλασιαστεί σε διάστηµα 6 µηνών (Cheffins 1997, pp 614-621). 

Η επιλογή εποµένως των NED πρέπει να είναι πολύ προσεκτική µε αδιάβλητες 

διαδικασίες. Ως αναγκαίες συνθήκες για την ανεξαρτησία ενός µέλους διοικητικού συµβούλιου 

είναι οι παρακάτω (Clarke 1998): 

 ∆εν έχει απασχοληθεί τα τελευαία χρόνια στην εταιρεία σε θέση ανώτερου 

στελέχους 

 ∆εν παρέχει συµβουλευτικές, νοµικές υπηρεσίες στην εταιρεία είτε προσωπικά είτε 

µέσω άλλης εταιρείας 

 ∆εν είναι σηµαντικός προµηθευτής ή πελάτης 

 ∆εν έγινε µέλος του διοικητικού συµβούλιου λόγω προσωπικών σχέσεων 

 Επιλέχτηκε µε βάση οργανωµένη διαδικασία 

 ∆εν έχει παραµείνει µέλος του διοικητικού συµβούλιου για πάρα πολλά χρόνια 

 ∆εν είναι συγγενής κάποιου εκτελεστικου µέλους του διοικητικού συµβούλιου 

Η επιτροπή Cadbury πρότεινε το διαχωρισµό των θέσεων του πρόεδρου του διοικητικού 

συµβούλιου και του ceo. Ο πρόεδρος ασχολείται µε τον συντονισµό και αναλαµβάνει 

καθήκοντα όπως η στρατολόγηση υποψήφιων για κενές θέσεις, η παρακολούθηση της επίδοσης 

στελεχών κτλ. Από την άλλη ο ceo ευθύνεται για την καθηµερινή διαχείριση της επιχείρησης και 

την εφαρµογή των αποφάσεων του διοικητικού συµβούλιου. Αν ένα πρόσωπο κατέχει και τα 2 

αξιώµατα (duality) θα αποκτήσει πολύ µεγάλη ισχύ. 

Παράλληλα η επιτροπή πρότεινε τη λειτουργία επιτροπών, όπως η επιτροπή 

αµοιβών(remuneration committee) και η επιτροπή έλεγχου (audit committee). Οι επιτροπές 

αυτές πρέπει να στελεχώνονται από NED και να αναφέρουν ανεξάρτητη γνώµη στο διοικητικό 

συµβούλιο. Αν η επιτροπή ασκεί µε επιτυχία τα καθήκοντα της από τη µια θα προσφέρονται τα 

κατάλληλα κίνητρα στα στελέχη και από την άλλη θα προστατεύονται τα συµφέροντα των 

µετόχων. Σύµφωνα µε την επιτροπή Hampel Committee on Corporate Governance 1998 έχει 

συνέπειες στη δηµόσια εικόνα της εταιρείας αλλά και στο ηθικό των εργαζοµένων.  

Επίσης η επιτροπή θεώρει ότι οι αµοιβές κάθε µέλους πρέπει να δηµοσιοποιούνται µε τις 

ετήσιες λογιστικές καταστάσεις. Η επιτροπή ελέγχου πρέπει να διασφαλίζει την αλήθεια των 
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χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που αυτή δηµοσιεύει και την εφαρµογή των νοµοθετικών 

και ρυθµιστικών κανόνων κατά τη διαχείριση κινυνου risk management αφού και αυτά 

αποτελούν εν δυνάµει απειλές για τις επενδύσεις των µετοχών. 

Στη σηµερινή εποχή οι περισσότερης εταιρείες δεν αποτελούν πλέον αυτοτελείς 

ενοποιηµένους οργανισµούς αλλά µέσω συνεργασιών, υπεργολαβιών και στρατηγικών 

συµµαχιών µετατρέπονται σε χαλαρά δίκτυα σχέσεων. Οι περισσότερeς µεγάλες εταίρες έχουν 

τουλάχιστον 30 συµµαχίες ενώ αρκετές έχουν πάνω από 100. Η διαχείριση των συµµαχιών 

αυτών δεν φαίνεται τις λογιστικές καταστάσεις παράγοντες µορφές κίνδυνου άγνωστες στους 

επενδυτές. 
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22οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

  
  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

 

 

1.    Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Σύµφωνα µε τις εµπειρικές έρευνες, οι µεγάλες βρετανικές εισηγµένες εταιρείες 

συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποδείξεις. Επιπλέον η ταυτόχρονη κατοχή της θέσης του 

προέδρου και του ceo από το ίδιο πρόσωπο (duality) µειώθηκε από 27,8 % το 1992 σε 17,4%το 

1995.Ο µέσος αριθµός NED στο διοικητικό συµβούλιο αυξήθηκε από 4,51 το 1992 σε 4,93 το 

1995, πάνω από το όριο των 3 που πρότεινε η επιτροπή Cadbury. Το ποσοστό των επιχειρήσεων 

στις οποίες λειτουργούν οι 2 επιτροπές του διοικητικού συµβούλιου (αµοιβών και έλεγχου) 

ανέβηκε από 66,1% το 1992 σε 87,05 το 1995. 

Σύµφωνα όµως µε εργασίες των David Laing και Charles M.Weir όπου εξετάζεται η 

σχέση µεταξύ των διαφόρων χαρακτηριστικών του διοικητικού συµβούλιου και της εταιρικής 

απόδοσης όπως µετριέται από το ROA δεν επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η ταυτόχρονη κατοχή 

της θέσης του προέδρου και του ceo από το ίδιο πρόσωπο µειώνει την επίδοση. Αντιθέτως οι 

επιχειρήσεις όπου λειτουργούν η επιτροπή αµοιβών και η επιτροπή έλεγχου έχουν καλύτερη 

επίδοση από τις άλλες.  

Mια άλλη σχέση  που αποδεικνύεται εµπειρικά είναι ότι τα µεγάλα διοικητικά συµβούλια 

είναι λιγότερο αποτελεσµατικά και εκλαµβάνονται ως τέτοια από την αγορά. Είναι ενδεικτικό 

ότι κατά την περίοδο 1991-1995 η επικρατούσα τάση ήταν η µείωση του αριθµού των µελών και 

αυτό εξηγείται τουλάχιστον εν µέρει από την πίεση ενεργών θεσµικών επενδυτών (Hermalin και 

Weisbach 2001)  
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2.      ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 

Η αποτελεσµατική λειτουργία των κεφαλαιαγορών προϋποθέτει την πλήρη και 

συµµετρική πληροφόρηση µεταξύ των επενδυτών καθώς και την βελτίωση των λογιστικών 

προτύπων βάση των οποίων καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών (mc 

Kinsey, 2002). Ασυµµετρία στη πληροφόρηση, µεταφράζεται ουσιαστικά σε περιορισµένο 

επίπεδο ρευστότητας για τις µετοχές τις επιχείρησης. (Copeland and gala 1983, Kyle, 1985, 

Glisten and Milgrom,1985). 

Εποµένως η τελευταία αναγκάζεται να αντλεί κεφάλαια µε υψηλότερο κόστος (discount) 

ώστε να µετριάζει την απροθυµία των επενδυτών για τις µετοχές. Η οικονοµική θεωρία 

υποστηρίζει ότι όλα τα παραπάνω ελαχιστοποιούν τα προβλήµατα δυσµενούς επιλογής (adverse 

selection) και µειώνουν το κόστος άντλησης κεφαλαίου (Leuz and Verrechia,2000).  

Σύµφωνα µε έρευνα των Welker(1995) and Sengupta(1998) τα µεγαλύτερα επίπεδα 

αποκάλυψης έχουν κατά µέσο όρο χαµηλότερο κόστος δανεισµού τη στιγµή της έκδοσης και 

χαµηλότερο bid-ask spread ενώ συµφώνα µε τους Healy et al 1999 επιχειρήσεις που έχουν 

συνεχώς υψηλές αξιολογήσεις του επίπεδου αποκάλυψης πραγµατοποιούν βελτιώσεις σε 

µεταβλητές περιλαµβανοµένης και της απόκλισης bid-ask.  

Μάλιστα αυξηµένα επίπεδα αποκάλυψης που προκύπτουν από υποχρεωτικούς κανόνες 

έχουν ισχυρότερη συσχέτιση µε το χαµηλότερο κόστος κεφαλαίου (Diamond and Verrechia, 

1991, Baiman and Verrechia, 1996). Επίσης σε ένα περιβάλλον γεµάτο επιχειρηµατικούς 

κινδύνους πρέπει να αναπτύσσουν αποτελεσµατικά συστήµατα ώστε να εξασφαλίζεται η 

ισορροπία µεταξύ των δυνητικών αποδόσεων των µετοχών και των κίνδυνων που 

αναλαµβάνονται. 

Μια πρακτική που προτείνεται είναι οι εταιρείες να γνωστοποιούν τις πληροφορίες 

σχετικά µε τις δραστηριότητες τους (οικονοµικά αποτελέσµατα, πόρους επενδυτικών σχεδίων), 

στοιχεία των σχέσεων µεταξύ των φορέων (σχέσεις σύγκρουσης εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών, αποκάλυψη της αµοιβής των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των 

εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών και να αναπτύσσουν αποτελεσµατικά συστήµατα 

διαχείρισης κίνδυνων (risk management). Επιπλέον πέρα από τις ετήσιες, 6/µηνιαίες και 

3/µηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαραίτητη η έγκαιρη δηµοσιοποίηση κάθε 

πληροφορίας που έχει επίδραση στην τιµή της µετοχής. (π.χ. εξαγορά, συγχώνευση) 
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Στην Ελλάδα ο νόµος 2533/1985 υποχρεώνει τις εισηγµένες εταιρείες να δηµοσιεύουν 

3,6/µηνιαιες και ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι 3.µηνιαιες οικονοµικές καταστάσεις. 

Πρέπει να δηµοσιεύονται εντός διµήνου από τη λήξη του εκάστου τριµήνου ενώ οι ετήσιες, οι 

µεν συνοπτικές εντός δίµηνου, οι δε οριστικές εντός 4µηνου από τη λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου. Επίσης η ετήσια έκθεση θα πρέπει να δηµοσιεύεται σε διάστηµα τουλάχιστον 10 

ηµερών πριν τη γενική συνέλευση.  

Το επίπεδο αποκάλυψης συνδέεται και µε τα λογιστικά πρότυπα που υιοθετούν οι 

επιχειρήσεις. Ως καλή πρακτική θεωρείται η ανάµειξη εγχώριων και διεθνών προτύπων 

κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων, όπως τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ias) ή τα 

αµερικανικά (US-GAAP) τα διεθνή λογιστικά πρότυπα αναπτύχτηκαν από τη επιτροπή διεθνών 

λογιστικών πρότυπο iasc ύστερα από αίτηση της διεθνούς ένωσης των επίτροπων 

κεφαλαιαγοράς IOSCO. 

Συγκεκριµένα οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ (OECD 1999) υποστηρίζουν 

την ανάγκη διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων που θα ενισχύσουν τη συγκρισιµότητα των 

πληροφοριών µεταξύ των εταιρειών. Σε έκθεση του center for European policy studies CEPS 

1995 για λογαριασµό της ευρωπαϊκής ένωσης αναφέρεται η ανάγκη καθιέρωσης διεθνών 

λογιστικών προτύπων. Σχετικές έρευνες έχουν καταλήξει ότι η υιοθέτηση τους οδηγεί στα έξης 

3 αποτελέσµατα: 

 Αυξάνει το επίπεδο αποκάλυψης χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (Ballweiser, 

1997, Ordelheide, 1998,1999) 

 Μειώνει τη µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής και τον συντελεστή κινδύνου 

beta (π.χ. Auer 1998 για ελβετικές εταίρες που υιοθέτησαν τα IAS Leuz and Verrechia για 

γερµανικές επιχειρήσεις που υιοθέτησαν τα IAS, US-GAAP, Bushee and Noe, 1999 

 Ενισχύει την αποδοτικότητα αφού επιτρέπει στα στελέχη και στους επενδυτές να 

επιλέγουν κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες µε µικρότερο σφάλµα που µε τη σειρά του οδηγεί 

σε ορθολογικότερη κατανοµή των επιχειρηµατικών κεφαλαίων και στην αύξηση της εταιρικής 

απόδοσης. 

Η ποιότητα των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων επηρεάζει την πιθανότητα για ένα 

ελεγκτή να εντοπίσει το πρόβληµα στην εταιρεία.(Kane and Velury, 2002). ∆ιευκολύνει τον 

εποπτικό ρόλο του διοικητικού συµβούλιου και την αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων 

ψήφου από τους µετόχους. (Ball et al, 2000) 
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3.       ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Το διοικητικό συµβούλιο είναι επιφορτισµένο µε την εποπτεία και τον έλεγχο της οµάδας 

των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών (management) ώστε η τελευταία να ενεργεί µε 

γνώµονα το συµφέρον της επιχείρησης. Επίσης αποτελεί σηµαντικό φορέα διαµόρφωσης 

µακροχρόνιας στρατηγικής για την επιχείρηση. Η αποτελεσµατικότητα του εξαρτάται από 

ορισµένους παράγοντες µερικοί από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι. 

 Η συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µελών στο διοικητικό συµβούλιο 

Αποτελεί µια καλή πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης να απαρτίζεται το διοικητικό 

συµβούλιο κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά µέλη (non executives directors) και να έχει 

σηµαντικό αριθµό ανεξάρτητων µελών (independent directors) ώστε οι τοποθετήσεις τους να 

είναι ανεξάρτητες από συµφέροντα ή βραχυπρόθεσµες προσεγγίσεις. Τα ανεξάρτητα µέλη 

θεωρούνται πιο ικανά να παρακολουθούν τις αποφάσεις της εκτελεστικής διοίκησης (Byrd and 

Hickman, 1992, Brickley et al, 1994, Weisbach, 1998).  

Επίσης οι εταιρίες αυτές έχουν µικρότερη πιθανότητα να εµφανίσουν λογιστικής ή 

ελεγκτικής φύσης προβλήµατα (Beasley, 1996, Klein 2002, Agrawal and Chadha, 2003) ενώ τα 

µέλη αυτά έχουν πιο πολλά κίνητρα να εποπτεύουν τη διοίκηση για να διατηρήσουν τη φήµη 

τους (Fama and Jensen, 1983) ενώ θα πρέπει να περιλαµβάνονται σ αυτούς και ανώτατα 

εκτελεστικά στελέχη της επιχείρησης (executive management). 

Στον κώδικα του ΟΟΣΑ (OECD,1999) αναφέρεται ότι τα διοικητικά συµβούλια πρέπει να 

εκλέγουν επαρκή αριθµό µη εκτελεστικών µελών να ασκούν ανεξάρτητα τα καθήκοντα τους σε 

πρόπτωση ‘’ σύγκρουσης συµφερόντων’’. Στο Ηνωµένο Βασίλειο (Cadbury report, 1992) 

συνίσταται το διοικητικό συµβούλιο να απαρτίζεται κατ ελάχιστο από 3 εκτελεστικά µελή, εκ 

των οποίων ο 1 θα µπορούσε να είναι ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου εάν δεν είναι 

ταυτόχρονα και ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής (ceo). Στο ίδιο πνεύµα κινείται και το Βέλγιο 

BSE-COMMISSION 1998) η Ιρλανδία (IAIM 1999) και η Γερµανία (DSW 1998).  

Στην Ελλάδα µε τον πρόσφατο νόµο Ν.3016/2002 ο αριθµός των µελών αυτών σε 

εισηγµένες εταιρείες δε θα πρέπει να είναι µικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθµού των 

µελών ενώ και πρέπει να υπάρχουν και 2 ανεξάρτητα µέλη, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό όταν 

συµµετέχουν ως µέλη εκπρόσωποι της µειοψηφίας των µετόχων. Η επιλογή τους θα πρέπει να 
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γίνεται µε κριτήρια εµπειρίας. κύρους και καταξίωσης. Αρκετοί κώδικες αναφέρονται σ αυτά 

αλλά δεν τα εξειδικεύουν σε µεγάλο βαθµό.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται σύµφωνα µε τις αρχές του συνταξιοδοτικού ταµείου TIAA-

CREF(2000) ότι το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να αποτελείται από άτοµα µε σηµαντικές 

εµπειρίες και πλεονεκτήµατα που αντικατοπτρίζονται στην ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα. 

Τέλος πρέπει να οριστούν ουσιαστικά κριτήρια ανεξαρτησίας και όχι µόνο κριτήρια όπως π.χ. η 

συγγένεια κτλ ενώ ο αριθµός τους θα καθορίζεται µε βάση το µέγεθος κάθε χώρας. 

 Ο διαχωρισµός της θέσης του διευθύνοντος σύµβουλου από αυτήν του πρόεδρου του 

διοικητικού συµβουλίου 

Γενικά υπάρχει η άποψη για να ελέγχει ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου 

αποτελεσµατικά την οµάδα των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών πρέπει να αποσυνδεθεί 

από τη ιδιότητα του διευθύνοντος σύµβουλου της εταιρείας. Σύµφωνα µε τους Fama and Jensen 

1983 ο διαχωρισµός των λειτουργιών των εκτελεστικών αποφάσεων (έναρξη και εφαρµογή 

επενδυτικών σχεδίων)από τις αποφάσεις έλεγχου (έλεγχος και παρακολούθηση επενδυτικών 

σχεδίων) µειώνει το κόστος του προβλήµατος εντολέα-εντολοδόχου (agency cost) και ενισχύει 

την εταιρική αποδοτικότητα.  

Αυτό µε τη σειρά του συνεπάγεται ότι το σύστηµα ηγεσίας λήψης αποφάσεων έλεγχου 

(διοικητικό συµβούλιο)δε θα πρέπει να ελέγχεται από το σύστηµα ηγεσίας λήψης των 

εκτελεστικών αποφάσεων(CEO). Ο τελευταίος όταν κατέχει και τη θέση του πρόεδρου έχει τη 

δυνατότητα να ελέγχει τη ροη πληροφοριών προς τα υπόλοιπα µελή του διοικητικού 

συµβουλίου µειώνοντας τις δυνατότητες αποτελεσµατικής εποπτείας (Jensen 1983). 

Η ενθάρρυνση του διαχωρισµού των ευθυνών στα ανώτατα κλιµάκια συστήνεται ως καλή 

πρακτική σε πολλούς κώδικες. Οι αρχές εταιρικού. δικαίου. του ΟΟΣΑ δε συστήνουν ξεκάθαρα 

το διαχωρισµό αλλά θεωρείται ως µια µέθοδος διασφάλισης της απαραίτητης ισορροπίας 

δύναµης και αύξησης της αξιοπιστίας. Από την άλλη σε κώδικες που δεν υιοθετούν τις 

παραπάνω απόψεις, προτείνεται η ανάδειξη στο διοικητικό συµβούλιο και µη εκτελεστικού 

αντιπρόεδρου ή µέλους µε αυξηµένες αρµοδιότητες (lead director). Σε κάθε περίπτωση η ανάγκη 

διαχωρισµού πρέπει να κρίνεται ad hoc λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης, το 

µέγεθος, τη φύση της δραστηριότητας και τον κλάδο όπου ανήκει. 

 Η λειτουργία ειδικών επιτροπών του διοικητικού συµβουλίου 

Οι πιο διαδεδοµένες επιτροπές είναι η ελεγκτική επιτροπή (audit committee), η επιτροπή 

καθορισµού αµοιβών (remuneration committee) και η επιτροπή εκλογής στελεχών (nomination 
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committee). Οι επιτροπές θα πρέπει να απαρτίζονται κατά βάση από µη εκτελεστικά και 

ανεξάρτητα µελή του διοικητικού συµβουλίου, να συνεδριάζουν 3-4 φόρες το χρόνο και να 

αναφέρονται σε τακτά διαστήµατα απευθείας στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας. 

 Το µέγεθος του διοικητικού συµβουλίου 

Το µέγεθος του διοικητικού συµβουλίου δε πρέπει να είναι ούτε τόσο µεγάλο ώστε να 

προκύψουν προβλήµατα συντονισµού ούτε και πολύ µικρό ώστε να µην επαρκεί για την 

ανταλλαγή ιδεών. Οι κώδικες δεν υποδεικνύουν κάποιο άριστο µέγεθος και περιορίζονται είτε 

σε γενικές διατυπώσεις είτε δεν κάνουν καµιά αναφορά. Ο ελληνικός κώδικας αναφέρει ως 

αριθµό τα 13 µέλη. 

 Η εφαρµογή διαδικασιών αξιολόγησης του διοικητικού συµβουλίου και των µελών του 

Η διαδικασία αυτή θα µπορούσε να αφορά κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου 

χωριστά όσο και το διοικητικό συµβούλιο ως σύνολο µε καινοτόµες όµως µεθόδους που δε θα 

θίγουν τη συναδελφικότητα (collegiality). Κάποιες εταιρείες όπως η Frontier Corporation και 

Illinova υιοθετούν ‘’’ επιθετικές ‘’ µεθόδους όπου το ένα µέλος αξιολογεί το άλλο ενώ άλλες 

όπως η Champion Enterprises και η Bank America εφαρµόζουν µεθόδους αυτοαξιολόγησης και 

τέλος άλλες όπως Compaq και η bank Montreal ένα συνδυασµό των παραπάνω. 

Τέλος σύµφωνα µε µελέτη της Ego Zehnder (2000) το 75% των διοικητικών συµβουλίων 

στη Αµερική διαθέτει επίσηµη διαδικασία αξιολόγησης. Στην Ευρώπη το ποσοστό ανέρχεται 

στο 19%, στην Ασία σε 10% και στη Λατινική Αµερική 5%. 

 Η συχνότητα συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου 

Ο αριθµός των συνεδριάσεων ποικίλλει ανάλογα µε τη φύση της δραστηριότητας και από 

τη φύση της επιχείρησης. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν έχουν επαρκή χρόνο γιατί 

συµµετέχουν σε πολλά διοικητικά συµβούλια (Lipton and Lorsch 1992). Εποµένως προκειµένου 

να ενισχυθεί η αποδοτικότητα του πρέπει να αυξηθεί ο χρόνος των συνεδριάσεων. 

Τέλος θα πρέπει να υπολογίζονται και τα κόστη τα σχετικά µε το χρόνο που διατίθεται από 

τα στελέχη (managerial time), τα έξοδα µετακίνησης και τις αποζηµιώσεις των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου. 

 Η αµοιβή των µη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων µελών του διοικητικού 

συµβουλίου 

Η αµοιβή τους δε θα πρέπει να συνδέεται µε την κερδοφορία της επιχείρησης ή µε 

δικαιώµατα προαίρεσης επί µετοχών (stock options) ή συµµέτοχη στο συνταξιοδοτικό 
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/ασφαλιστικό πρόγραµµα της εταιρείας. Σχετικές συστάσεις περιλαµβάνονται στο γαλλικό 

κώδικα Hellebuyck, Commission1998, στον βελγικό BSE-CBF Commission 1998 καθώς και 

στον ελληνικό. 

Μια καλή πρακτική θεωρείται η αµοιβή τους να λαµβάνει τη µορφή απόκτησης µετοχών 

της εταιρείας και να συνδέεται µε τους εταιρικούς στόχους (Green Bury Report 1995, Hampel 

Report 1998). Το πιο αξιόπιστο µέτρο προσδιορισµού της αµοιβής τους είναι ο χρόνος που 

διαθέτουν π.χ. συµµέτοχη σε συνεδριάσεις κτλ. 

 Χωριστές συνεδριάσεις των µη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων µελών του 

διοικητικού συµβουλίου 

Σύµφωνα µε έρευνα της Ergon Zehnder 2000 το 35% των εταιριών στην Ευρώπη το 

εφαρµόζουν αυτό ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Β. Αµερική είναι 72%, στην Ασία 29% και 

στη Λατινική Αµερική στο 5%. Επίσης για την ενίσχυση της αξιοπιστίας οι εταιρίες θα 

µπορούσαν να προσλάβουν ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος µε αυξηµένη βαρύτητα στο 

διοικητικό συµβούλιο (lead non-executive independent director). 

Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από το µέγεθος της επιχείρησης και το βαθµό ανάπτυξης 

της εταιρικής διακυβέρνησης στη συγκεκριµένη χώρα. Στη Ελλάδα π.χ αυτό προσκρούει στα 

ακόλουθα 2 εµπόδια: 

 Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών είναι πολύ µικρός και αρά είναι πρακτικά 

αδύνατο 

 ∆εν υπάρχουν συγκεκριµένες αρµοδιότητες στα µέλη αυτά 

 ∆ηµιουργία ειδικής επιτροπής στο διοικητικό συµβούλιο 

Οι αρµοδιότητες τους συνίστανται στην παρακολούθηση και παροχή σύµβουλων σε 

πρακτικές σε θέµατα περιβαλλοντικής, ευθύνης, ηθικής, κινητοποίησης της τοπικής κοινότητας, 

ανθρωπίνων πόρων, φιλανθρωπίας, ασφάλειας των προϊόντων. Σύµφωνα µε µελέτη του national 

association of corporate directors (NACD 2000) των ΗΠΑ, σε σύνολο 10.000 επιχειρήσεων το 

7% διαθέτει περιβαλλοντική επιτροπή, το 6% επιτροπή δηµοσίων υποθέσεων, το 9% 

compliance/ethics committee και το 2% επιτροπή διαχείρισης κρίσεων. 

 Επέκταση του ρόλου και των αρµοδιοτήτων υφιστάµενων επιτροπών 

Κάποιες εταιρίες ενσωµατώνουν τα ζητήµατα αυτά στις υπάρχουσες επιτροπές του 

διοικητικού συµβουλίου. 
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 Ανάµειξη του συνόλου του διοικητικού συµβουλίου 

Για την αποτελεσµατικότερη πραγµατοποίηση αυτού του στόχου ορισµένες εταιρείες 

αποφασίζουν την εκλογή ενός µέλους του διοικητικού συµβουλίου ειδικό σε θέµατα εταιρικής 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Αυτό εξαρτάται από τη δοµή στα ανώτατα κλιµάκια 

της εταιρείας, τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου και τη κουλτούρα της εταιρείας.  

Κάποιες µεγάλες εταιρίες µπορεί να προτιµήσουν τη δηµιουργία επιτροπής ενώ 

µικρότερες την τελευταία επιλογή. Στο σηµείο αυτό είναι κρίσιµη η επικοινωνία µεταξύ της 

σχετικής επιτροπής, του µέλους του διοικητικού συµβουλίου ή του διοικητικού συµβουλίου ως 

σύνολο µε την εκτελεστική διοίκηση. Αυτό θα µπορούσε να διευκολυνθεί µέσω ενός τµήµατος 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δηµοσίων υποθέσεων ή µέσω του γραµµατέα του διοικητικού 

συµβουλίου. 

 

4.       Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Ο διευθύνων σύµβουλος είναι από τα πιο σηµαντικά άτοµα στη λειτουργία της 

επιχείρησης και διαθέτει ένα σωστό µείγµα ηγετικών, οικονοµικών, χρηµατοοικονοµικών, 

διοικητικών ικανοτήτων. Γι ‘ αυτό το λόγο είναι αναγκαίος ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων 

ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα κατάχρησης εξουσίας. Σηµαντικό επίσης θεωρείται η αµοιβή 

τους να συνδέεται µε την απόδοση της επιχείρησης και να ευθυγραµµίζεται µε τα συµφέροντα 

των µετόχων. Η διασύνδεση των αµοιβών µε την αποδοτικότητα (performance-related 

remuneration) αποτελεί το πιο αποδοτικό κίνητρο. 

H βασική ιδέα πίσω από την αµοιβή κινήτρων είναι ότι το ύψος της αµοιβής πρέπει να 

ενσωµατώνει κίνδυνο (risk). Καθώς τα διευθυντικά στελέχη θα απολαύουν µεγαλύτερες αµοιβές 

και χαµηλό κίνδυνο, θα επιδιώκουν τη βελτίωση της εταιρικής αποδοτικότητας. Αν όµως ύψος 

της αµοιβής ενσωµατώνει µεγάλο κίνδυνο, θα τους οδηγήσει στην αποφυγή κίνδυνου σε βαθµό 

που να µην αναλαµβάνουν επικερδή αλλά υψηλού κίνδυνου επενδυτικά σχεδία (Lewellen et al 

1987). Σχετικές µε το παραπάνω ζήτηµα είναι οι ακόλουθες έρευνες : 

Mishra et al 2000: οι υψηλού κίνδυνου επιχειρήσεις (εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, 

τηλεπικοινωνιών κτλ) αναµένεται να εισάγουν λιγότερο κίνδυνο στον καθορισµό αµοιβής των 

στελεχών τους. 
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Wright et al 1996: η συµπεριφορά αποφυγής του εταιρικού κίνδυνου (managerial risk 

aversion) µπορεί να οδηγήσει σε υπό-άριστες (second best) επενδυτικές επιλογές εάν τα 

διευθυντικά στελέχη διαπιστώσουν ότι η έκθεση τους στον κίνδυνο είναι πολύ µεγάλη. 

Το συµπέρασµα είναι η διασύνδεση της αµοιβής των ανώτατων στελεχών µε την 

αποδοτικότητα µπορεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος από τη σχέση εντολέα’’( µέτοχοι –

ιδιοκτήτες)και εντολοδόχου(ανώτατα εκτελεστικά στελέχη).Ωστόσο η ευαισθησία της αµοιβής 

δε θα πρέπει να είναι πολύ υψηλή. 
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33οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΥΝ 

 

3.1    ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, 

ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΠΑ 

 

Στις αναπτυγµένες οικονοµίες εµφανίζονται δύο συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης 

(Carati και Tourani Rad, Kaplan, 1997) 

Α) Το αγγλοσαξονικό σύστηµα που ονοµάζεται βασισµένο στην αγορά (market-based 

system). Στο σύστηµα αυτό οι µετοχές είναι διάσπαρτες σε πολλούς ιδιοκτήτες ενώ τον 

αποφασιστικό ρόλο παίζουν οι αγορές που έχουν µεγάλη ρευστότητα. Η κυβέρνηση δεν 

παρεµβαίνει στις επιχειρήσεις αλλά δηµιουργεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο 

αυτές επιχειρούν. Ο ανταγωνισµός πιέζει µε τη σειρά του τις επιχειρήσεις στις αγορές προϊόντων 

και συντελεστών παραγωγής ενώ τα ανώτατα στελέχη πιέζονται από τον ανταγωνισµό στελεχών 

και από διοικητικά συµβούλια µε εξωτερικά µέλη (outsiders). Οι οπαδοί αυτού του συστήµατος 

πιστεύουν ότι ο ανταγωνισµός και η λειτουργία της αγοράς θα εξαναγκάσουν τους µάνατζερ να 

ενεργήσουν προς όφελος των µετοχών. 

Β) Το σύστηµα της ηπειρώτικης Ευρώπης και της Ιαπωνίας είναι προσανατολισµένο 

στις µακροχρόνιες σχέσεις (relationship-oriented system) ή βασισµένο στους οµίλους 

(group-based system). Σ αυτό η κυβέρνηση παρεµβαίνει για την χάραξη ενός εθνικού σχεδίου 

και κλαδικών πολιτικών. Κυρίως όµως χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση των µετοχών σε 

λίγους ιδιοκτήτες (τράπεζες, οµίλους εταιρειών, οικογένειες) και την έλλειψη ρευστότητας των 

αγορών κεφαλαίου. Οι επιθετικές εξαγορές είναι σπάνιες και τα ανώτατα στελέχη ελέγχονται 

κυρίως από τις τράπεζες και από τους άλλους µετόχους. Οι οπαδοί αυτού του συστήµατος 

υποστηρίζουν ότι οι στενές και µακροχρόνιες σχέσεις µε τράπεζες και επιχειρήσεις µειώνουν το 

κόστος της αντιπροσώπευσης και επιτρέπουν τον αποτελεσµατικό έλεγχο των στελεχών. 
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Σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό οι µεγάλοι µέτοχοι στη Γερµανία και στην Ιαπωνία 

µπορούν να επιβάλλουν τις αναγκαίες αλλαγές χωρίς να διαταράσσουν το οµαλό κλίµα. Επίσης 

οι εταιρείες αυτές δεν είναι τόσο προσανατολισµένες στα βραχυπρόθεσµα κέρδη αλλά σε 

µακροχρόνιο ορίζοντα. Σύµφωνα όµως µε τον Kaplan τα 3 συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης 

παράγουν όµοια αποτελέσµατα. Οι τύχες των ανώτατων στελεχών και στη 3 περιπτώσεις 

εξαρτάται από τα ιδία βραχυπρόθεσµα κριτήρια, τις τιµές των µετοχών και τις τρέχουσες 

χρηµατοδοτήσεις (current cash flows). Εποµένως δεν ισχύει ότι οι Γερµανοί και οι Ιάπωνες είναι 

πιο υποµονετικοί και επενδύουν σε µακροπρόθεσµους στόχους όπως το µερίδιο αγοράς χωρίς να 

τους ενδιαφέρουν οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι. 

Τέλος σύµφωνα µε αυτόν, το σύστηµα τον ΗΠΑ είναι καλύτερο ειδικά στην περίπτωση 

εταιρειών που έχουν ήδη καλή επίδοση και ειδικά σε αγορές που δεν επικρατεί πλήρης 

ανταγωνισµός. Αυτό συµβαίνει γιατί συνηθίζεται στις ΗΠΑ τα ανώτατα στελέχη να είναι και 

µέτοχοι. Έτσι δεν έχουν κίνητρο ούτε να υπερεπενδύουν (overinvest)ούτε και να σπαταλούν 

πόρους µε άλλο τρόπο. 

 

3.2 ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟ 

 

Η ερµηνεία αυτού του φαινοµένου εδράζεται σε δυο αίτιες: 

 Οι δικαστικές ερµηνείες (judicial explanations) που αποδίδουν τις διαφορές στην 

οργάνωση του δίκαιου και τον τρόπο απονοµής της δικαιοσύνης 

 Οι πολιτικές ερµηνείες (Political explanations) που δίνουν το βάρος στην πολιτική 

ιστορία 

1. Οι νοµικοί κανόνες µε τους οποίους οι δικαστές του common law κρίνουν τη 

συµπεριφορά των διοικούντων βασίζεται σε δεδικασµένα του µακρινού παρελθόντος 

καθώς και σε γενικές αρχές, όπως η υποχρέωση πίστης(fiduciary duty).Έτσι οι άγγλοι 

δικαστές εξοικονοµούν χρόνο και µειώνουν τη πιθανότητα απόρριψης στο β/βαθµό. 

Αυτό όµως οδηγεί στο εξής αρνητικό αποτέλεσµα : οι αλλαγές στο εταιρικό δίκαιο είναι 

οριακές µόνο και δε µεταβάλλουν το υπάρχον πλαίσιο. 

2. Στις χώρες που ακολουθούν τη ρωµαϊκή παράδοση, οι νοµικοί κανόνες παράγονται από 

τη νοµοθετική εξουσία και οι δικαστές δε µπορούν να κάνουν εξειδίκευση των γενικών 
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αρχών και να επιβάλλουν ποινές. Έτσι ένα στέλεχος µπορεί να καταχραστεί τη θέση του 

µε τρόπο ώστε να µην καταπατά κατά τύπο το γράµµα του νόµου. 

 

3.3     ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

 DIV/ CF DIV/EARN DIV/SALES  

∆ιάµεσος χωρών civil law 9.74 25.11 0.83 

∆ιάµεσος χωρών common law 18.28 37.42 2.02 

∆ιάµεσος χωρών δείγµατος 11.77 30.02 0.98 

Πηγη: Rafael la Porta, Florencio Lopez –de Silanes, Andrei Shleifer and Robert W.Vishny, ’’agency 

problems and dividend policies around the world. ’’the journal of finance ‘’vol 55, no 1 (2000) p.14 

 

Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι σε όλες τις χώρες του δείγµατος, οι µεγάλες επιχειρήσεις 

πληρώνουν µεγάλα µερίσµατα διάµεσος των χώρων του δείγµατος για το λόγο του µερίσµατος 

/κέρδη Div/earn φθίνει το 30%. Επίσης στις χώρες του common law, οι εταιρείες µε µεγάλο 

ρυθµό αύξησης των πωλήσεων πληρώνουν µικρότερα µερίσµατα από τις ώριµες. Σύµφωνα µε 

τα παραπάνω και µε τις παλινδροµήσεις που εκτέλεσαν οι la Porta καταλήγουν υπέρ του 

outcome model. 

 

3.4   ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Σύµφωνα µε τελευταία έρευνα, οι θεσµικοί επενδυτές σε διεθνές επίπεδο ζητούν την 

ενίσχυση της προστασίας των µετόχων (mc Kinsey 2002). Ο βαθµός προστασίας εξαρτάται από 

τη νοµική παράδοση κάθε χώρας (La Porta et al 1998). Οι χώρες του common law δίνουν 

µεγάλη διακριτική ευχέρεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων οι οποίες ενσωµατώνονται στο 

νοµικό πλαίσιο (π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία).Από την άλλη οι χώρες του civil law 

βασίζονται σε αναλυτικούς νόµους. Υπάρχουν 3 µορφές αστικού δικαίου, η γαλλική (Γαλλία, 

Ισπανία, Ελλάδα) η γερµανική (Γερµανία, Αυστρία, Βέλγιο) και η σκανδιναβική (Σουηδία, 

∆ανία, Νορβηγία). Οι διαφορές µεταξύ τους επικεντρώνονται στο βαθµό προστασίας των 

επενδυτών (µετόχων και πιστωτών) και στην αυστηρότητα εφαρµογής των νοµών. (La Porta et 

al 1998, Reese and Weisbach 2002). 

   Οι χώρες του εθιµικού δικαίου προστατεύουν καλυτέρα τα δικαιώµατα των 
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επενδυτών (La Porta et al 1997, 1998, 1999, Demirguc and Maksimovic 1998). Τα παραπάνω 

βέβαια συνδέονται και µε τη δοµή των επιχειρήσεων κάθε χώρας. Σε χώρες όπου η ιδιοκτησία 

συγκεντρώνεται στα χέρια λίγων οικογενειών ή στο κράτος ο βαθµός προστασίας των µετόχων 

είναι περιορισµένος. Βέβαια το νοµικό πλαίσιο κάθε χώρας προσαρµόζεται στις διαρκώς 

µεταβαλλόµενες διεθνείς συνθήκες.  

Η σηµερινή πολύπλοκη µορφή των επιχειρήσεων στην όποια µετέχουν και θεσµικοί και 

ιδιώτες επενδυτές µε συγκρουόµενα συµφέροντα είτε λόγω της γεωγραφικής θέσης (ξένοι 

επενδυτές) είτε λόγω της φύσης της δραστηριότητας (π.χ. αµοιβαία κεφάλαια µε 

βραχυπρόθεσµη συµπεριφορά, συνταξιοδοτικά ταµεία µε µακροχρόνια στρατηγική επένδυσης) 

η ισότιµη µεταχείριση των µετόχων και ειδικά αυτών της µειοψηφίας (minority shareholders) 

εκφράζεται από την αρχή ‘’ µια µετοχή –µια ψήφος’’. Οι αρχές αυτές είναι έντονες και στο 

κείµενο του ΟΟΣΑ (OECD, 1999), όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι µέτοχοι πρέπει να 

πληροφορούνται για τα δικαιώµατα ψήφου ενώ θα έχουν τη δυνατότητα ψήφου αυτοπροσώπως 

ή µε αντιπροσώπους. 

Η τάση αυτή, δηλαδή ότι κάθε κοινή µετοχή πρέπει να έχει ίσα δικαιώµατα ψήφου και 

κανένας µέτοχος δε πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο υπάρχει και στον ολλανδικό κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης (Peters Code 1997) στο γερµανικό κώδικα (German panel on corporate 

governance, 2000) στις αρχές του συνταξιοδοτικού ταµείου PIR (2001) στον βελγικό κώδικα 

(BSE-CBF COMMISSION, 1998), στον ελληνικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης (επιτροπή 

για την εταιρική διακυβέρνηση καθώς και στο συµβούλιο θεσµικών επενδυτών (Council of 

Institutional Investors, 2001) στις ΗΠΑ. 

Οι µέτοχοι ως ιδιόκτητες της επιχείρησης έχουν δικαίωµα στην έγκαιρη και πλήρη 

ενηµέρωση. Επειδή πολλές φόρες η επιχείρηση αδυνατεί να διαχειριστεί τον όγκο των 

πληροφοριών είναι αναγκαία η ανάπτυξη αποτελεσµατικών ενδοεπιχειρησιακών µηχανισµών 

επικοινωνίας µε τους µετόχους (π.χ τµήµα εξυπηρέτησης µετόχων, τµήµα εξυπηρέτησης 

επενδυτών, χρήση διαδικτύου). Η διάθεση αυτή είναι εµφανής στον ιταλικό κώδικα (Preda 

Report 1999) καθώς και στον σουηδικό (Swedish Shareholders Association, 2000). Στην Ελλάδα 

το ζήτηµα καθορίζεται µε απόφαση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς (απόφαση 5/204/2000) περί 

κανόνων συµπεριφοράς των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο εταιρειών. 

Πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει αναλυτική εξήγηση των προτάσεων 

που υποβάλλονται ώστε οι µέτοχοι να προσέρχονται στη γενική συνέλευση πλήρως 

ενηµερωµένοι ενώ στο κείµενο του ΟΟΣΑ αναφέρεται ότι ‘’ οι µέτοχοι θα πρέπει να λαµβάνουν 
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αποτελεσµατική και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και τα θέµατα 

της ηµερησίας διάταξης στη γενική συνέλευση. Επιπλέον θα πρέπει να παρέχονται ευκαιρίες για 

ερωτήσεις στους µετόχους προς το διοικητικό συµβούλιο και να θέτουν ζητήµατα προς 

συζήτηση στην ηµερησία διάταξη της γενικής συνέλευσης, υπό αναγκαίους και λογικούς 

περιορισµούς‘’. Στο γαλλικό κώδικα (Hellbuyck Commission 1998) εκφράζεται η επιθυµία να 

επιµηκυνθεί ο χρόνος των 15 ηµερών για την ενηµέρωση των µετόχων πριν από τη γενική 

συνέλευση.  

Επίσης ενθαρρύνει την πρακτική της εξήγησης των αιτιών και των συνεπειών των 

προτάσεων της γενικής συνέλευσης και ιδιαίτερα των θεµάτων των σχετικών µε την εκλογή 

νέων ή την ανανέωση της θητείας υφιστάµενων µελών του διοικητικού συµβουλίου. Στο 

Ηνωµένο Βασίλειο (Hampel Report 1998) προτείνεται η παραπάνω ηµεροµηνία να είναι 20 

µέρες πριν τη γενική συνέλευση, στη ∆ανία Danish shareholders association 2000) 3 εβδοµάδες 

πριν τη γενική συνέλευση και τη Σουηδία (Swedish Shareholders Associations 2000) συστήνεται 

η ηµεροµηνία για τη γενική συνέλευση του επόµενου έτους να αναφέρεται στις ενδιάµεσες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Αναφέρεται επίσης η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης να 

αναρτάται και στο διαδίκτυο, να αναγράφεται και στην αγγλική γλώσσα και να αναφέρεται και η 

ακριβής ηµεροµηνία που πρόκειται να αναρτηθεί.  

Το ίδιο ισχύει και για τη Γερµανία (German panel on corporate governance 2000) ενώ 

στον ιταλικό κώδικα δίνεται έµφαση στην επιλογή του τόπου, ηµεροµηνίας και χρόνου 

σύγκλισης της γενικής συνέλευσης ώστε να µπορέσουν όλοι οι µέτοχοι να παρακολουθούν. 

Στην Ελλάδα οι αντίστοιχες διατάξεις προβλέπουν την 20 µέρη πριν τη γενική συνέλευση 

ενηµέρωση των µετόχων.Στη περίπτωση εξαγοράς επίσης θα πρέπει να µη θίγονται τα 

δικαιώµατα των µετόχων. Η υποψήφια προς εξαγορά επιχείρηση θα πρέπει να ενεργεί µε 

γνώµονα το συµφέρον των µετόχων και όχι τον τρόπο αποφυγής της εξαγοράς. 
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  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ 

ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

4.1    ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Η εταιρεία υπόκειται σε βαθµολογήσεις που διακρίνουν τον "καλύτερο" από το 

"χειρότερο" (Daily και Dalton, 2004). Υπάρχει ένα πλήθος συστηµάτων βαθµολόγησης που 

βασίζονται σε κριτήρια που ποικίλουν, από το µέγεθος των επιχειρήσεων (π.χ. Fortune 1000) τη 

φήµη (π.χ. Fortune) και επίσης να τους ρυθµούς ανάπτυξης (π.χ. Business Week). Η 

βαθµολόγηση της εταιρικής διακυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνονται τις εταιρείες 

µεταξύ τους, πριν από τη λήψη µιας επενδυτικής απόφασης, και, δεύτερον, να αποδείξουν ποιες 

επιχειρήσεις υπόκεινται σε µεγαλύτερο κίνδυνο, εφόσον φαίνεται να εµπλέκονται σε πρακτικές 

ανάλογες µε εκείνες που έχουν εκδηλωθεί σε εταιρείες όπως η Enron, WorldCom, Tyco, 

Parmalat και η Vivendi. 

Παραδείγµατα ξένων και διεθνών δεικτών µέτρησης είναι Governal Metrics International 

(2004), Institutional Shareholder Services (2003) και S & P. Η βαθµολόγηση της εταιρικής 

διακυβέρνησης αντικατοπτρίζει την άποψη της εταιρίας για τους µη χρηµατοοικονοµικούς 

κινδύνους. Αυτές οι βαθµολογήσεις χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της αξίας της µετοχής 

και βοηθούν τους επενδυτές να λαµβάνουν επενδυτικές αποφάσεις. 

Εναλλακτικά, ορισµένοι συγγραφείς προτιµούν να υπολογίζουν τους δικούς τους δείκτες. 

Για παράδειγµα, οι Campos et al. (2002) δηµιούργησαν µια βαθµολογία εταιρικής 

διακυβέρνησης ως πληρεξούσιος της ποιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης, λαµβάνοντας 

υπόψη τις αρχές του ΟΟΣΑ (1999) για την εταιρική διακυβέρνηση. Το αποτέλεσµα αυτής της 

διακυβέρνησης είναι µια σύνθεση 15 παραγόντων που περιλαµβάνει τρεις παράγοντες εταιρικής 

διακυβέρνησης: προστασία ιδιοκτητών και µετόχων (τυχαία και διάφανη ιδιοκτησία, µια 

µετοχή-µια ψήφος, άµυνα κατά της εξαγοράς, και κοινοποίηση συναντήσεων), του διοικητικού 
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συµβουλίου (µέγεθος οµάδας διοικούντων, εξωτερικοί και ανεξάρτητοι διευθυντές, γραπτές 

κατευθυντήριες γραµµές διοίκησης, και επιτροπές των συµβουλίων), και γνωστοποίησης και 

διαφάνειας (γνωστοποίηση, Λογιστικά πρότυπα, ανεξάρτητους ελέγχους, ευρεία και έγκαιρη 

γνωστοποίηση). 

Εν κατακλείδι, η βαθµολόγηση της ποιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης είναι 

υποκειµενική και µπορεί να είναι αντιφατική. Στην πραγµατικότητα, η ιεράρχηση 

διακυβέρνησης των µελετών, βασίζονται στην εκτίµηση ορισµένων προτύπων διακυβέρνησης 

του παρελθόντος και έτσι σε ιστορικά στοιχεία. Οι ερευνητές µπορούν να αποδίδουν 

διαφορετική βαρύτητα σε αυτά τα πρότυπα για τους σκοπούς της κατάταξης που διέπει τις 

µελέτες, µε αποτέλεσµα περαιτέρω υποκειµενικότητα. Επίσης, καθώς τα εκτιµηµένα πρότυπα 

εξαρτώνται από τους κανονισµούς που εφαρµόζονται σε µια συγκεκριµένη αγορά και µπορεί να 

διαφέρουν από χρόνο σε χρόνο, είναι δύσκολο να εξαχθούν γενικά συµπεράσµατα  

 

4.2   ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Με την κατάρρευση της Enron και της Arthur Andersen στις ΗΠΑ και παρόµοιων 

καταστροφών στο Ηνωµένο Βασίλειο, όπως Marconi,. l,οι διεθνείς οργανισµοί έχουν γίνει 

ανήσυχοι για τα ζητήµατα διακυβέρνησης. Για παράδειγµα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

ζήτησε βελτιώσεις της διακυβέρνησης που πρέπει να συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα 

ελάφρυνσης του χρέους. Το 1999, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) εξέδωσε το «ΟΟΣΑ αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης», που προορίζεται να 

βοηθήσει τα κράτη και χώρες µη µέλη στις προσπάθειές τους για την αξιολόγηση και βελτίωση 

του νοµικού, θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου για τη βελτίωση της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Επιπλέον, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως η Standard & Poor (S & P), California 

Public Employees, Retirement Pension System, Credit Lyonnais Securities Asia (2001) και 

McKinsey κάνουν επίσης έκκληση για ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις της διακυβέρνησης. 

Το management, έχει πιεστεί έντονα να επιλέξει και να εφαρµόσει στρατηγικές που θα 

δηµιουργήσουν αξία για τους µετόχους. Αυτή η πίεση έχει ενταθεί πρόσφατα ως αποτέλεσµα 

συγκλινουσών τάσεων. Πρώτον, υπάρχει µια αυξανόµενη αναγνώριση ότι τα παραδοσιακά 

λογιστικά µέτρα, όπως είναι τα κέρδη ανά µετοχή, δεν συνδέονται αξιόπιστα µε την αύξηση της 

αξίας των µετοχών της επιχείρησης. Σε συνδυασµό µε τη διαδεδοµένη απειλή της εταιρικής 

εξαγοράς, για την οποία η καλύτερη άµυνα των οι διευθύνοντων είναι η υψηλότερη τιµή των 

µετοχών, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η αξία µετοχής έχει γίνει η κινητήρια δύναµη για το τρέχον 
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κίνηµα εταιρικής αναδιάρθρωσης. 

 

4.3    ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Η αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση διασφαλίζει επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις, 

τη βέλτιστη χρήση των πόρων τόσο εντός και µεταξύ της επιχείρησης. Με αποτελεσµατικά 

συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης το χρέος και το µετοχικό κεφάλαιο θα πάει σε αυτές τις 

εταιρείες που είναι σε θέση να επενδύουν µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο για την 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής ζήτησης. 

 

4.3α Η αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση, ανάγκες εξωτερικής χρηµατοδότησης και 

ευκαιρίες ανάπτυξης  

 

Η ποιότητα της διακυβέρνησης µπορεί να σχετίζεται µε εξωτερική χρηµατοδότηση. Οι La 

Porta et al. (1998) υποστήριξαν ότι η µεγαλύτερη προστασία των επενδυτών αυξάνει την 

προθυµία των επενδυτών να παράσχουν χρηµατοδότηση και θα πρέπει να αντανακλάται στο 

χαµηλότερο κόστος και µεγαλύτερη διαθεσιµότητα της εξωτερικής χρηµατοδότησης. Αυτό 

δείχνει ότι οι εταιρείες µε τις µεγαλύτερες ανάγκες για χρηµατοδότηση στο µέλλον θα είναι πιο 

ευεργετικό να υιοθετήσουν καλύτερους µηχανισµούς διακυβέρνησης σήµερα. Επιπλέον, οι 

επιχειρήσεις µε καλές ευκαιρίες ανάπτυξης θα πρέπει να αυξήσουν την εξωτερική 

χρηµατοδότηση, µε στόχο την επέκταση και µπορεί συνεπώς να βρουν ευνοϊκότερο να 

βελτιώσουν τους µηχανισµούς διακυβέρνησης και η καλύτερη προστασία των µετόχων 

µειοψηφίας θα είναι πιθανό να µειώσει το κόστος του κεφαλαίου (La Porta et al., 1999, 

Himmelberg et al., 2002).  

 

4.3β  Αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση και άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Σύµφωνα µε τους Himmelberg et al. (1999), η σύνθεση των στοιχείων του ενεργητικού 

µιας επιχείρησης θα επηρεάσει επίσης το περιβάλλον, επειδή είναι ευκολότερο να 

παρακολουθηθούν και πιο δύσκολο να κλαπούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (όπως 

µηχανηµάτα και εξοπλισµός) από τα άυλα στοιχεία, R & D κεφαλαίου, καθώς και σύντοµες -
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παγίων στοιχείων, όπως οι απογραφές). Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε 

υψηλότερη αναλογία των άϋλων περιουσιακών στοιχείων µπορεί να θεωρούν καλύτερο να 

θεσπίσουν αυστηρότερους µηχανισµούς διακυβέρνησης ως µήνυµα προς τους επενδυτές ότι 

έχουν την πρόθεση να αποτρέψουν τη µελλοντική λανθασµένη χρήση των στοιχείων αυτών. 

 

4.3γ  Αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση και µέγεθος της επιχείρησης 

 

Η επίδραση του µεγέθους της επιχείρησης στη διακυβέρνηση είναι διφορούµενη, καθώς 

µεγάλες επιχειρήσεις µπορεί να έχουν µεγαλύτερα υπηρεσιακά προβλήµατα (επειδή είναι πιο 

δύσκολη η παρακολούθησή τους) και ως εκ τούτου να πρέπει να αντισταθµίσουν µε 

αυστηρότερους µηχανισµούς διακυβέρνησης. Εναλλακτικά, οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να 

έχουν καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης και µεγαλύτερη ανάγκη για καλύτερη εξωτερική 

χρηµατοδότηση και µηχανισµούς διακυβέρνησης.  

 

4.3δ   Η αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση και επίδοση της επιχείρησης 

 

Θεωρητικά, η καλή εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να σχετίζεται µε υψηλή εταιρική 

αξία. Μια εξήγηση που προτάθηκε από τα αποτελέσµατα διαφόρων µελετών, είναι ότι 

αναποτελεσµατική διακυβέρνηση προκαλεί πρόσθετα οργανικά έξοδα. Εάν η αγορά εκτιµήσει 

αυτές τις πρόσθετες δαπάνες, τότε οι αποδόσεις των αποθεµάτων θα πέσουν. Μια εναλλακτική 

εξήγηση είναι ότι η καλή διακυβέρνηση είναι ένα σήµα ή σύµπτωµα χαµηλότερου οργανικού 

κόστους - ένα σήµα που δεν εντάσσεται κατάλληλα στις τιµές της αγορά 

 

4.3ε   Αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση και θεσµική ιδιοκτησία  

 

Ορισµένες µελέτες δείχνουν ότι εάν το σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης στις εταιρείες 

πετύχει, τότε οι θεσµικοί επενδυτές πρέπει να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στην όλη 

διαδικασία. Για παράδειγµα, οι Shleifer και Vishny (1986) παρατηρούν ότι οι θεσµικοί 

επενδυτές λόγω των πολλών τους µετοχών θα έχουν περισσότερα κίνητρα για την 

παρακολούθηση της απόδοσής της εταιρίας καθώς αντλούν µεγαλύτερα οφέλη από την 
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παρακολούθηση.  

Αντιθέτως ο Wharton et al. (1991) υποστηρίζουν ότι οι θεσµικοί επενδυτές δεν χρειάζεται 

να έχουν ενεργό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση επειδή οι θεσµικοί επενδυτές έχουν την 

κύρια ευθύνη του διαχειριστή για τους δικούς τους επενδυτές και τους δικαιούχους, η οποία 

µπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συµφερόντων µε το να ενεργούν ως ιδιοκτήτες (Monks 1995)  

 

4.3στ  Αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση και διοικητική ιδιοκτησία  

 

Οι Jensen και Meckling (1976) υποστηρίζουν ότι τα οργανωσιακά προβλήµατα µπορούν 

να ελαχιστοποιηθούν όταν οι διαχειριστές έχουν ιδιοκτησιακά ενδιαφέροντα στην εταιρεία. 

Αυτό το µοντέλο σύγκλισης ενδιαφέροντος υποστηρίζει ότι τα συµφέροντα των µετόχων και της 

διαχείρισης γίνονται πιο ευθυγραµµισµένα και τα κίνητρα να επιδοθούν σε ευκαιριακές 

συµπεριφορές µειώνεται όσο το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που ανήκουν σε «εσωτερικούς» 

αυξάνεται.  

Ωστόσο αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι οι διαχειριστές θα µπορούσαν να επιδοθούν σε 

ευκαιριακές συµπεριφορές που είναι αντίθετες µε τα εταιρικά συµφέροντα. Από την άλλη όµως, 

αυτή η ευκαιριακή συµπεριφορά µπορεί να ελαχιστοποιηθεί αν υιοθετήσουν σταθερή 

διακυβέρνηση ορισµένων χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε την παροχή κινήτρων και 

µηχανισµών παρακολούθησης (δηλαδή ισχυρή διακυβέρνηση). 

 

4.4   ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ‘’CVA’’  

 

Οι επιχειρηµατικές στρατηγικές θα πρέπει να κρίνονται από τα οικονοµικά οφέλη που 

αυτές δηµιουργούν για τους µετόχους, όπως µετρώνται από τα µερίσµατα συν την αύξηση στην 

τιµή της µετοχής της εταιρείας. Καθώς η διοίκηση εξετάζει εναλλακτικές στρατηγικές, αυτές 

που αναµένεται να αναπτύξουν το µεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα θα είναι κι εκείνες 

που θα δηµιουργήσουν, επίσης, τη µεγαλύτερη αξία για τους µετόχους. Η προσέγγιση της αξίας 

της µετοχής εκτιµά την οικονοµική αξία µιας επένδυσης (π.χ.συγχωνεύσεις και εξαγορές, 

κεφαλαιουχικές δαπάνες) προεξοφλώντας προβλεπόµενες ταµειακές ροές από το κόστος του 

κεφαλαίου. Αυτές οι ταµιακές ροές, µε τη σειρά τους, εξυπηρετούν ως το θεµέλιο για τις 

απολαβές των µετόχων από τα µερίσµατα. 
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Ο λόγος για τον οποίο η διοίκηση θα πρέπει να επιδιώκει αυτό το στόχο είναι σχετικά 

απλός. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας έχει συχνά χαρακτηριστεί ως εξισορροπιστής των συµφερόντων 

των διαφόρων οµάδων µέσα στην επιχείρηση, όπως το προσωπικό, πελάτες, προµηθευτές, 

πιστωτές, και µέτοχοι. Όπως επισηµαίνει ο Treynor, η ύπαρξη της εταιρείας εξαρτάται από την 

οικονοµική σχέση µε κάθε µια από αυτές τις οµάδες. Οι εργαζόµενοι θέλουν ανταγωνιστικούς 

µισθούς. Οι πελάτες επιθυµούν υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστική τιµή. Προµηθευτές και 

πιστωτές έχουν οικονοµικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν µε µετρητά όταν 

καθίστανται απαιτητές. Οι µέτοχοι ως υπολειµµατική ενάγοντες της επιχείρησης αναζητούν 

µερίσµατα και την προοπτική µελλοντικών µερισµάτων που αντικατοπτρίζεται στην τιµή αγοράς 

της µετοχής.  

Η ικανότητα της επιχείρησης να διανέµει τα µετρητά στις διάφορες οµάδες που την 

απαρτίζουν εξαρτάται από την ικανότητά της να δηµιουργεί ταµειακά διαθέσιµα µέσω της 

λειτουργίας της, καθώς και για τη δυνατότητά της να λάβει πρόσθετα κεφάλαια που απαιτούνται 

από εξωτερικές πηγές. Η ικανότητα της επιχείρησης να δανείζεται σήµερα βασίζεται σε 

προβλέψεις του πόσα µετρητά θα δηµιουργήσει στο µέλλον. Η δανειοληπτική εξουσία και η 

αγοραία αξία των µετοχών εξαρτώνται από την ικανότητα της επιχείρησης να δηµιουργεί 

ρευστά.  

Η αγοραία αξία των µετοχών επηρεάζει άµεσα τη χρηµατοδότηση των µετοχικών 

κεφαλαίων. Όσο υψηλότερη είναι η τιµή της µετοχής για ένα δεδοµένο επίπεδο των πόρων που 

απαιτούνται, το λιγότερο θα “διαλυθούν” οι µέτοχοι. Ως εκ τούτου, η οικονοµική ισχύς της 

διοίκησης ώστε να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τους εταιρικούς απαιτητές, επίσης, 

προέρχεται από την αύξηση της αξίας των µετοχών.  

Από την άποψη των διευθυντικών και διοικητικών στελεχών, οι συγχωνεύσεις και 

εξαγορές έχουν γίνει η ουρά που κουνάει ο σκύλος. Η "αγορά για εταιρικό έλεγχο" τώρα έχει 

ουσιαστική επίπτωση στις εµπορικές δραστηριότητες της χρηµατιστηριακής αγοράς, µε σκοπό 

τη συµµετοχή στη µετατόπιση της παραδοσιακής λειτουργίας της δηµιουργίας κεφαλαίου. Η 

"µεγιστοποίηση της µετοχικής αξίας" έχει µετατραπεί σε αγώνα για την πεποίθηση των 

υπέρµαχων των εξαγορών ότι η πώληση της επιχείρησης πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος 

της εταιρικής ιδιοκτησίας.  

Σε αυτό το περιβάλλον, οι managers βρίσκονται αντιµέτωποι µε αντικρουόµενες 

απαιτήσεις. Το δίληµµα τους: πώς να διοικήσουν την επιχείρηση για αποδοτικότητα και 

ανάπτυξη, ενώ θα εξακολουθούν να ικανοποιούν τους βραχυπρόθεσµους στόχους των 
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επενδυτών και να καταφέρουν µια δίκαιη αξία σε µια χρηµατιστηριακή αγορά που κυριαρχείται 

από τις εξαγορές και την κερδοσκοπία. Στο παρελθόν, οι managers εργάστηκαν στην υπόθεση 

ότι αυτό ήταν καλό για την επιχείρηση θα ήταν καλό για τους µετόχους. Μπορούσαν να 

αφιερώσουν τις προσπάθειές τους στη λειτουργία της επιχείρησης, στηριζόµενοι στην υπόθεση 

ότι η χρηµατιστηριακή αγορά θα επιβραβεύσει την επιτυχία της επιχείρησής µε την υψηλότερη 

τιµή µετοχής.  

Όµως οι καιροί έχουν αλλάξει. Μανία εξαγορών, ριζικές αλλαγές στη δηµογραφία των 

µετόχων κ.α. έχουν αλλάξει δραµατικά το περιβάλλον στο οποίο οι εταιρείες αποτιµώνται. 

Υπάρχει µια νέα έµφαση στην τιµή των µετοχών καθώς και µια νέα πολεµικότητα καθώς οι 

µέτοχοι επιµένουν ότι ως ιδιοκτήτες των εταιρειών θα πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα 

στα συµφέροντά τους. 
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55οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιoo  

 
  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ  
 

5.1    ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ  

 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που καθιστούν σηµαντική την εταιρική διακυβέρνηση τώρα, 

όπως η ιδιωτικοποίηση που επικρατεί διεθνώς καθώς και το γεγονός ότι γίνονται µέτοχοι 

ανθρώπου που επένδυαν τα χρήµατα τους σε καταθέσεις ή ακίνητα και που δεν ήταν 

εξοικειωµένοι µέτοχα κινδύνους της µετοχικής ηδύτητας. Επίσης υπάρχει µια αυξανόµενη ροπή 

των ασφαλιστικών ταµείων να επενδύουν τα διαθέσιµα τους στα χρηµατιστήρια. 

Υποθετικά ο επιχεηρηµατίας και οι µάνατζερ θα µπορούσαν να υπογράψουν ένα 

συµβόλαιο όπου θα περιλαµβανόταν όλα τα πιθανά ενδεχόµενα και θα καθοριζόταν η χρήση 

των κεφαλαίων και η µέθοδο διανοµής των κερδών. Αλλά µια τέτοια πλήρης σύµβασης 

(complete contract) δεν είναι εφικτή. Θεωρητικά το ζήτηµα λήψης αποφάσεων µπορούσαν να το 

έχουν οι µέτοχοι.  

Έτσι σε κάθε αιφνίδιο γεγονός θα µπορούσαν να συγκεντρώνονται και να αποφασίζουν επί 

του πρακτέου. Αλλά οι µέτοχοι ειδικά οι µικροί δεν έχουν ούτε επαρκή πληροφόρηση ούτε 

χρόνο να το κάνουν (Schleifer και Vιshny 1997) ενώ η γενική συνέλευση δεν είναι ευέλικτο 

όργανο. Τέλος ο καθένας από αυτούς υποθέτει ότι ούτε οι άλλοι µικροµέτοχοι θα ενδιαφερθούν 

και έτσι απέχει ισχυροποιώντας ακόµα περισσότερο το µάνατζερ (πρόβληµα του τζαµπάζη free 

rider). 

  Η ελεγχόµενη λειτουργία τη αγοράς είναι αναγκαία για λόγους τόσο οικονοµικούς όσο 

και κοινωνικούς και πολιτικούς. Ο κοινωνικός είναι ότι οι εισηγµένες εταιρείες αποτελούν ένα 

κοµµάτι του κοινωνικού ιστού και η αποτυχία τους επιδεινώνουν προβλήµατα, όπως η ανεργία 

και η εγκατάλειψη συγκεκριµένων περιοχών. Ο πολιτικός λόγος είναι ότι οι διαχειρίσεις 

επιτυγχάνουν µεγάλη συγκέντρωση πόρων και αποκτούν αυτοί που τη διοικούν µεγάλη πολιτική 

δύναµη που οδηγεί σε απειλή για τη δηµοκρατία. (Charkman και S impson 1999) 
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να καταστρατηγήσει ο µάνατζερ τη θέση του εις βάρος των 

µικροεπενδυτών. Kάποιοι µάνατζερ ιδρύουν ανεξάρτητες εταιρείες που του ανήκουν προσωπικά 

και στη οποίες πωλούν το προϊόν τη κυρίας εταιρείας την οποία υποτίθεται απλώς διοικούν για 

λογαριασµό άλλων σε τιµές φθηνότερες από αυτές που επικρατούν στην αγορά. Το φαινόµενο 

αυτό είναι πολύ σύνηθες στη ρωσική βιοµηχανία πετρελαίου, όπου οι µάνατζερ µεγάλων 

επιχειρήσεων όπου δεν περιορίζονται στην πώληση προϊόντων αλλά φτάνουν να πωλούν και τα 

περιουσιακά στοιχειά της επιχείρησης που διοικούν κάτω της τρέχουσας τιµής (Scheifer και 

Visny 1997).  

Mπορούν ακόµη να επιβάλλουν στην επιχείρηση να αγοράσει µια άλλη επιχείρηση που 

ανήκει στους ίδιους ή στην οικογένεια τους πολύ ακριβότερα από την πραγµατική της αξία 

διαφηµίζοντας την εξαγορά ως πολύ επιτυχηµένη. Ένα άλλο σύνηθες πρόβληµα είναι ότι οι 

µάνατζερ στις αναπτυγµένες χώρες επαναεπενδύουν τα κέρδη αντί να διαθέτουν ως µέρισµα 

στους µετόχους. Στόχος τους είναι η ισχυροποίηση τους και η αύξηση των µισθών τους ακόµα 

και αν αυτό συνεπάγεται µικρότερα κέρδη της εταιρείας. 

Μια άµεση ένδειξη της άξιας που έχει ο έλεγχος µια εταιρεία προκύπτει από τη διαφορά 

της τιµής που έχουν µετοχές µε ίσα µερίσµατα που άλλες έχουν δικαίωµα ψήφου και άλλες όχι. 

Αυτή η διάφορα της τιµής είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε ορισµένες χώρες όπως η Ιταλία 82%, το 

Ισραήλ 45,5% και η Ελβετία 20%. Το συµπέρασµα είναι ότι ο έλεγχος αποδίδει σηµαντικά 

οφέλη στις έχοντες τον έλεγχο φυσικά (Scheifer and Visny 1997).  

Μια άλλη ένδειξη προκύπτει από τη σύγκριση της άξιας οµοειδών εταιρειών µεταξύ των 

χώρων µε διαφορετικά επίπεδα προστασίας του επενδύτη. Υπό ιδιωτικοποίηση βιοµηχανικές 

επιχειρήσεις πουλήθηκαν στη Ρωσία για περίπου $100 ανά εργαζόµενο ενώ αντίστοιχες 

επιχειρήσεις στη δύση έχουν χρηµατιστηριακή άξια περίπου $100.000 ανά εργαζόµενο. Η 

διάφορα του κόστους ζωής (1/10) δε µπορεί να εξηγήσει αυτήν την τεράστια διάφορα.  

Έτσι φαίνεται πως οι ρωσικές επιχειρήσεις πωλούνταν µε έκπτωση 99%, αντίστοιχα στον 

κλάδο του πετρελαίου οι ρωσικές επιχειρήσεις έχουν άξια κάτω από 5 σεντς ανά βαρέλι 

γνωστών διαθέσιµων ενώ οι δυτικές αποτιµώνται συνήθως µεταξύ 4-5 αυτό οφείλεται κυρίως 

στη δυνατότητα που έχουν οι διοικούντες στις ρωσικές επιχειρήσεις να παρακρατούν τα κέρδη 

και περιουσιακά στοιχειά για λογαριασµό τους αλλά και η αναποτελεσµατικότητα τους ως 

µάνατζερ (Scheifer and Visny 1997) . 

Ύστερα από την αθέτηση οι πιστωτές συµµετέχουν στη διαδικασία πώλησης της 

επιχείρησης συµφώνα µε την αρχή της προτεραιότητας των απαιτήσεων. Η πραγµατικότητα 
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όµως έχει αποδείξει ότι υπάρχουν παρεκκλίσεις από αυτήν που σύµφωνα µε µια πρόσφατη 

ερεύνα φτάνουν στο 9,51% υπέρ των equity holder σε distressed exchanges και 2,28% στις 

αναδιοργανώσεις του ορθού 11. Η τράπεζα και οι αρχαιότεροι πιστωτές κάνουν τη µεγαλύτερη 

συνεισφορά. 

 

5.2    ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 

 

Πρόκειται για µια λύση που χρησιµοποιούν συχνά οι µέτοχοι για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος της αντιπροσώπευσης και αναφέρεται στην υπογραφή ενός µακροχρονίου 

συµβολαίου µε τον µάνατζερ το οποίο συµπεριλαµβάνει κίνητρα που σκοπό έχουν να 

ευθυγραµµίσουν τα προσωπικά του συµφέροντα µε εκείνες των επενδυτών. Τέτοια συµβόλαια 

αναφέρονται (incentive contracts) σε κάποιο µετρήσιµο και επαληθεύσιµο δείκτη που αποτελεί 

µέτρο της επίδοσης του µάνατζερ και της ποιότητας των αποφάσεων.  

Αν επιτευχτεί ο στόχος που έχει συµφωνηθεί γι αυτό το δείκτη µπορεί να οδηγήσει στο να 

αµειφθεί ο µάνατζερ µε επιπλέον χρηµατική αµοιβή µε µετοχές ή δικαιώµατα αγοράς µετοχών 

(stock options) καθώς και µε την διατήρηση της θέσης του. Το µεταβλητό κοµµάτι της αµοιβής 

του είναι τόσο µεγάλο ώστε µπορεί να ωθήσει το µάνατζερ να δράση υπέρ των συµφερόντων 

των µετοχών αν και το οικονοµικό κόστος για τους τελευταίους θα είναι σηµαντικό (Sheifer και 

Visny1997). 

Τα συµβόλαια όµως αυτά δεν είναι άµοιρα κινδύνων. Προσφέρουν πολλές φορές 

δυνατότητες χρεωκοπίας από τους µάνατζερ λόγω της εσωτερικής πληροφόρησης ειδικότερα αν 

η διαπραγµάτευση γίνεται µε διοικητικά συµβούλια που απαρτίζονται από ανθρώπους χωρίς 

ιδιαίτερη διάθεση ενασχόλησης. Η προσφυγή σε τέτοια κίνητρα θα γίνει όταν ο µάνατζερ εκτιµά 

ότι η κερδοφορία θα βελτιωθεί και η τιµή της µετοχής θα ανέβει ενώ θα τα αποφύγει αν 

περιµένει άσχηµα νεα (Yermack 1997). Υπάρχει ακόµη κίνδυνος της παραποίησης στοιχείων 

µέσω της ‘’ δηµιουργικής λογιστικής’’ µε στόχο την αύξηση του µεταβλητού τµήµατος της 

αµοιβής ειδικά αν η επιχείρηση δε διαθέτει αξιόπιστο και ανεξάρτητο από το µάνατζµεντ 

µηχανισµό έλεγχου. 

Σηµαντικά στοιχεία στο θέµα παρέχει το έργο του Steven. n. Kaplan ο όποιος συγκρίνει τα 

όσα ισχύουν στην γερµάνια. Ιαπωνία και ΗΠΑ. Και στις τρεις χώρες τα ανώτατα στελέχη έχουν 

µεγαλύτερη πιθανότητα να χάσουν την θέση τους αν πέσει η τιµή της µετοχής κατα 50% ή αν η 

εταιρεία εµφανίσει ζηµίες. Συγκεκριµένα στη Γερµάνια και στην Ιαπωνία, η πιθανότητα 
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απώλειας θέσης για ένα στέλεχος είναι περίπου διπλασία σε ένα ζηµιογόνο γεγονός από ένα 

κερδοφόρο.  

Στο δεύτερο ζήτηµα που εξεταζει ο Kaplan 1997 εξετάζει την ποσοστιαία µεταβολή των 

κάθε είδους αµοιβών των ανώτατων στελεχών ιαπωνικών και αµερικανικών επιχειρήσεων µε 

την επίδοση. Και στις δυο χώρες παρουσιάζεται θετική συσχέτιση ανάµεσα στην ποσοστιαία 

µεταβολή των συνολικών αποδοχών και της πορεία της µετοχής και αντίστροφα. Σύµφωνα µε 

έρευνα του Εconomist (Wallowing in wages ‘’ the Economist April 6th 2002 p.57) .Τα καθαρά 

κέρδη των εταιρειών που συµπεριλαµβάνονται στο δείκτη s&p 500 έπεσαν σχεδόν κατά 50%το 

2001.  

Την ίδια στιγµή οι συνολικές αποδοχές των ceo έπεσαν µονό κατ’ 2,9% σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια αυτό γιατί οι αµοιβές (bonus) µειώθηκαν και οι βασικοί µισθοί ανέβηκαν. 

Ταυτόχρονα εµφανιστήκαν πλαγιές µέθοδοι αµοιβής των ανώτατων στελεχών όπως χαµηλότοκα 

δάνεια και πλουσιοπάροχα συνταξιοδοτικά προγραµµατα. Όµως από τα σκάνδαλα στις ΗΠΑ ο 

νόµος ‘’ Σαρµπάνη’’ (Sarbanes act) απαγόρευσε στις επιχειρήσεις να δίνουν επιδοτηµένα δάνεια 

στα στελέχη τους (in search of honesty the Economist August 17th 2002 p.49). Προκειµένου να 

υπολογιστεί το κατάλληλο πακέτο αµοιβών των ανώτατων στελεχών συνήθως χρησιµοποιείται 

εξωτερική εταιρεία σύµβουλων. Αυτή όµως τις περισσότερης φόρες 60% επιλέγεται όχι από το 

διοικητικό συµβούλιο αλλά από τον ίδιο τον ceo (Wallowing in wages the Economist April 6th 

2002 p/57) 

Τέλος όσον αφορά τη διανοµή στα στελέχη των δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (stock 

options) αυτά δε θεωρούνται έξοδα της επιχείρησης και δεν αποµείνουν τα κέρδη της. Συνεπώς 

εµφανίζονται να µην έχουν κόστος για την επιχείρηση ενώ το κόστος που έχουν για τους 

µέτοχους δε γίνεται εύκολα αντιληπτό. Έτσι τα δικαιώµατα αυτά στις 200 µεγαλύτερες εταιρεία 

των ΗΠΑ έχουν φθάσει να αντιπροσωπεύουν το 16,4% του συνόλου των µετοxων (an expense 

by another name the economist april6th 2002 p.12.) 

 

5.3     Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 

 

Όταν τα δικαιώµατα ελέγχου είναι συγκεντρωµένα στα χέρια λίγων σχετικά µεγάλων 

επενδυτών τότε η άσκηση τους είναι ευκολότερη και ο συντονισµός ευκολότερος. Ο µέτοχος 

που κατέχει ένα σηµαντικό µειοψηφικό πακέτο µέτοχων της τάξης του 10 µε 20% έχει κίνητρο 
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να ενηµερώνεται, να παρακολουθεί τη διοίκηση και να συνεργάζεται µε άλλους µετόχους για να 

πιέσει υπέρ των συµφερόντων του. Το φαινόµενο αυτό είναι σχετικά σπάνιο στις ΗΠΑ λόγω 

των νοµικών περιορισµών που έχουν επιβληθεί στις τράπεζες, τα αµοιβαία κεφάλαια και τις 

ασφαλιστικές εταιρείες. Αντίστοιχη διάχυση της ιδιοκτησίας υπάρχει και στο Ηνωµένο Βασίλειο 

σε αντίθεση µε τον υπόλοιπο κόσµο. Στη Γερµανία οι εµπορικές τράπεζες έλεγχου µεγάλο µέρος 

των ψήφων στις µεγάλες εταιρείες ενώ το 80% των τελευταίων έχουν τουλάχιστον ένα µη 

τραπεζικό µεγάλο ποσοστό πάνω από 25% (Sheifer και Visny 1997). Στην Ιαπωνία οι τράπεζες 

παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο ενώ παράλληλα υπάρχει και ένα εκτεταµένο δίκτυο συµµέτοχων 

της µιας εταιρείας στην άλλη (cross-holdings).  

Εµπειρικές έρευνες δείχνουν ότι οι µεγαλοµέτοχοι παίζουν ενεργό ρόλο στην εταιρική 

διακυβέρνηση. Σύµφωνα µε αυτές όταν οι εταιρείες διαθέτουν µεγαλοµετόχους είναι πιθανότερο 

να απολύσουν τα ανώτατα στελέχη όταν οι επιδόσεις τους είναι φτωχές. Η ύπαρξη τους µειώνει 

τη δυνατότητα των µάνατζερ να διαθέτουν πόρους κατά το δοκούν σε δραστηριότητες, όπως η 

διαφήµιση, έρευνα, ανάπτυξη και ψυχαγωγία. Φυσικά η δυνατότητα αυτή των µεγαλοµετόχων 

εξαρτάται από τη νοµική προστασία του κράτους. π.χ στη Ρωσία ένας ξένος επενδυτής έχει τον 

έλεγχο µια επιχείρησης αν κατέχει το 75% των µετοχών ενώ ένας ρώσος επενδυτής έχει τον 

έλεγχο αν κατέχει µόνο το 25%. Ο τελευταίος µπορεί να συνεργαστεί µε άλλους µετόχους, να 

χρησιµοποιήσει τα τοπικά δικαστήρια και πιθανώς να προσφύγει στη φυσική βία για να 

διασφαλίσει τα συµφέροντα εδώ είναι προφανής ο ρόλος τις πολίτικου κίνδυνου (political risk). 

Στις ΗΠΑ και στο Ηνωµένο Βασίλειο αναδύθηκε ένας καινούριος µηχανισµός 

συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας που ονοµάζεται εχθρική εξαγορά (hostile takeover). Η 

αγοράζουσα επιχείρηση διατυπώνει µια προσφορά προς τους µετόχους της εταιρείας στόχου και 

αν αυτοί την αποδεχτούν αποκτά τον έλεγχο και φυσικά αν θέλει αλλάζει τη διοίκηση. Οι 

εταιρείες στόχοι στερούνται αποτελεσµατικής διοίκησης επειδή όµως η εξαγορά κοστίζει ακριβά 

–η τιµή που προσφέρεται για τη µετοχή είναι µεγαλύτερη από την τρέχουσα. Από την άλλη 

όµως υπάρχει ο κίνδυνο οι µάνατζερ να πληρώσουν δυσανάλογα πολλά για την εξαγορά µε 

στόχο να µεγαλώσουν την αυτοκρατορία που διοικούν εις βάρος των µετόχων. 

Οι µεγαλοµέτοχοι αποτελούν ένα κόστος και αυτοί για την εταιρεία καθώς προσπαθούν να 

ικανοποιήσουν τα δικά τους συµφέροντα σε βάρος των µικροµετόχων π.χ στήνοντας παιχνίδια 

µε τις τιµές των µετοχών ή χρησιµοποιώντας πόρους από τις αυξήσεις κεφαλαίων για την αγορά 

άλλων εταιρειών των βασικών µετόχων. Το γεγονός ότι οι µικροµέτοχοι νιώθουν ανασφαλείς 

και δεν επενδύουν τα κεφάλαια τους εξηγεί και τη µικρή αναπτύξεων χρηµατιστήριων σε 

αρκετές χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης. 
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Σύµφωνα µε έρευνες όταν το ποσοστό κατοχής µετοχών από κάποιους µέτοχους ανέρχεται 

από το 0 στο 5% η κερδοφορία της επιχείρησης ανεβαίνει, αλλά πέφτει σε µεγαλύτερα ποσοστά. 

Αυτό δείχνει ότι η επίδοση της επιχείρησης βελτιώνεται µε την αύξηση της συµµετοχής των 

µάνατζερ στη µετοχική σύνθεση και την παράλληλη αύξηση των µεριδίων άλλων µετοχών. 

Μετά από ένα σηµείο όµως οι µεγαλοµέτοχοι αποκτούν σχεδόν πλήρη έλεγχο της επιχείρησης 

τον οποίο εκµεταλλεύονται για την απόκτηση προσωπικών ωφεληµάτων (Scheifer και Visny 

1997). Στην Ιαπωνία και τη Γερµανία παρατηρείται το φαινόµενο η τράπεζα να εκµεταλλεύεται 

τον έλεγχο της επιχείρησης για να δανείζει µε υψηλοτέρα επιτόκια από εκείνα µε τα όποια 

δανείζονται επιχειρήσεις µε τις οποίες δεν έχει µετοχική σχέση. 

Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα είναι η διαφορετική αντίληψη για τον κίνδυνο µετόχων και 

πιστωτών. Ο µεγαλοµέτοχος ενδιαφέρεται να ωθήσει την επιχείρηση να αναλάβει επενδύσεις 

υψηλού κίνδυνου αφού αν επιτύχει το εγχείρηµα η απόδοση θα είναι µεγάλη και οι µέτοχοι θα 

κερδίσουν πολλά. Αντίθετα οι πιστωτές επειδή είναι αµφίβολο αν θα πάρουν πίσω τα κεφάλαια 

τους αναλαµβάνουν το κόστος της αποτυχίας χωρίς να συµµετέχουν στα κέρδη της επιτυχές 

αφού το επιτόκιο δανεισµού είναι ανεξάρτητο από τα κέρδη.  

Επιπλέον οι µέτοχοι έχουν µεγαλύτερο κίνητρο να µειώσουν τις αποδοχές των 

εργαζοµένων από ότι οι µάνατζερ αφού µειώνοντας αυτό το κόστος θα αυξήσουν τα κέρδη που 

είναι προς διανοµή µερίσµατος. Χαρακτηριστικά στις ΗΠΑ η τιµή της µετοχής µιας εταιρείας 

ανεβαίνει όταν η εταιρεία ανακοινώνει µαζικές απολύσεις. Βέβαια αυτό έχει και το αρνητικό ότι 

µειώνεται η αφοσίωση των εργαζοµένων στην επιχείρηση και η διάθεση για εξειδίκευση η όποια 

θα αποδειχτεί άχρηστη αν φύγουν από την εταιρεία. 

Ποσοστά ιδιοκτησίας µετοχών ανά κατηγορία µετόχου 

Ιαπωνία Γερµανία Γαλλία ΗΠΑ Μ. Βρετανία 

Ιδιώτες 20 17 34 48 18 

Τράπεζες 21 14 6 3 1 

Θεσµικοί 21 15 18 34 60 

Εταιρικοί 28 39 21 0 2 

Κράτος κλπ 2 3 2 9 3 

Ξένοι 8 12 19 6 16 

Πηγή : charkham jonathan and anne simpson, fair shares :the future of shareholder power and responsibility 

(new York :oxford university press, 1999 p.133 

Στην Ελλάδα η επιτροπή κεφαλαιαγοράς παρακολουθεί το επίπεδο διασποράς της 

ιδιοκτησίας των εισηγµένων εταιρειών. η επιτροπή χρησιµοποιεί δυο κριτήρια για τον 
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καθορισµό των βασικών µετοχών 1) πρόκειται για τους µετόχους που συµµετέχουν κατά 

τουλάχιστον 1% στο µετοχικό κεφάλαιο και 2) κατά τουλάχιστον 5%. Σύµφωνα µε την 

επιτροπή, η διασπορά των µετοχών στο ελληνικό χρηµατιστήριο βρίσκεται στο µέσο προς 

χαµηλό επίπεδο. Αν ληφθούν υπόψη οι µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό µικρότερο του 1%, το 

επίπεδο διασποράς είναι 35.70%. Αν από την άλλη ληφθούν υπόψη οι µέτοχοι που κατέχουν 

ποσοστό µικρότερο του 5%, το επίπεδο διασποράς φτάνει το 47,22%. Συνεπώς οι βασικοί και 

µεγάλοι µέτοχοι ελέγχουν κατά κανόνα τις αποφάσεις των εισηγµένων εταιρειών. 

 

5.4     ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Το δάνειο έκτος από την κλασσική λειτουργία του µπορεί να έχει την έννοια ότι ο 

οφειλέτης υπόσχεται ταυτόχρονα να µην παραβιάσει κάποιες ρήτρες (covenants) που συνήθως 

έχουν να κάνουν µε τη διατήρηση εντός της επιχείρησης συγκεκριµένων περιουσιακών 

στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης µιας ρήτρας από έναν οφειλέτη και κυρίως αν ο οφειλέτης 

δε µπορεί να πραγµατοποιήσει τις πληρωµές που έχει υποσχεθεί ο πιστωτής αποκτά κάποια 

δικαιώµατα π.χ κατάσχει περιουσιακά στοιχεία ή να τον οδηγήσει στην πτώχευση. Ο φόβος του 

µάνατζερ για την απώλεια του έλεγχου οδηγεί στην έγκαιρη αποπληρωµή των οφειλών προς 

τους πιστωτές. 

Οι µέτοχοι βρίσκονται σε µειονεκτική θέση σε σχέση µε τους πιστωτές λόγω της 

δυσκολίας ακριβούς καθορισµού της άξιας της επιχείρησης καθώς για να βρεθεί η κατάλληλη 

τιµή για τη µετοχή απαιτείται όχι µονό η γνώση τη άξιας των περιουσιακών στοιχείων αλλά και 

ο υπολογισµός των µελλοντικών δυνατοτήτων ανάπτυξης της. Σε αντίθεση µε τους µετόχους, οι 

πιστωτές ενδιαφέρονται µόνο για την αξία των περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων µπορούν 

εγγράψουν υποθήκη. Βέβαια πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ότι σε περίπτωση πτώχευσης δε θα 

µπορέσουν να αποζηµιωθούν για το σύνολο των απαιτήσεων τους ακόµα και αν έχουν εγγράψει 

υποθήκες.  

Σε κάθε περίπτωση ένα οµόλογο είναι ασφαλέστερο από µια µετοχή αφού η σωστή 

αποτίµηση του δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τις εµπιστευτικές πληροφορίες που είναι στη 

διάθεση των µάνατζερ. Επιπλέον τα δικαιώµατα των πιστωτών είναι πιο ξεκάθαρα και 

διεκδικήσιµα µέσω της δικαστικής οδού ενώ δεν απαιτείται συντονισµένη δράση πολλών 

πιστωτών αφού η εταιρεία ευθύνεται έναντι καθενός χωριστά και ο κάθε πιστωτής µπορεί να 

διεκδικήσει τα δικαιώµατα του µέσω των δικαστηρίων. 
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Αντιθέτως ο µέτοχος δε δίνεται καµιά εγγύηση πληρωµής σε αντάλλαγµα για την 

επένδυση του στην εταιρεία αφού το ετήσιο µέρισµα εξαρτάται από την κερδοφορία της αλλά 

και την διακριτική ευχέρεια των οργάνων της. Επίσης δεν τίθεται ούτε κάποια καταληκτική 

ηµεροµηνία κατά την οποία θα ρευστοποιηθεί το προϊόν και θα διανεµηθεί το προϊόν στους 

µέτοχους. Επίσης η συνεργασία ενός µεγάλου αριθµού µικροµετόχων είναι σχεδόν ανέφικτη 

ειδικά αν το µάνατζµεντ της επιχείρησης είναι αντίθετο. Το αντίθετο συµβαίνει σε περίπτωση 

µεγάλων πακέτων µετοχών. Μέσω της ισχύς των ψήφων τους οι µεγαλοµέτοχοι µπορούν να 

επιβάλλουν στη διοίκηση της εταιρείας να πληρώσει µέρισµα ακόµα και απειλώντας τα ανώτατα 

στελέχη µε απόλυση. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις αγγλοσαξονικές χώρες οι πιστωτές ναι µεν δεν 

αναµειγνύονται ενεργά στη διοίκηση αλλά παρακολουθούν την πορεία των εταιρειών που τις 

οφείλουν. Αυτό συµβαίνει επειδή το επιτόκιο του δάνειου ή της οµολογίας είναι σταθερό, ο 

πιστωτής δεν ενδιαφέρεται για την κερδοφορία της επιχείρησης αρκεί να έχει την ικανότητα να 

ξεπληρώσει το δάνειο. Η τακτική που ακολουθούν οι τράπεζες είναι να δανείζουν σε πολλές 

εταιρείες ώστε να αποφεύγουν τον κίνδυνο και τη ζηµιά από την πτώχευση µιας από αυτές.  

Έτσι οι τράπεζες δεν αναµειγνύονται ενεργά στη διοίκηση. Αυτά συµβαίνουν εφόσον η 

οφείλεται επιχείρηση είναι σε θέση να αποπληρώνει τα χρέη της. Όταν βρεθεί σε 

χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες οι πιστωτές θα προσπαθήσουν να παρέµβουν βασισµένοι σε 

ρήτρες καθώς φοβούνται ότι η εταιρεία θα ακολουθήσει στρατηγικές υψηλού κίνδυνου για να 

σωθεί.  

Σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό µια υπερχρεωµένη εταιρεία θα προσπαθήσει να επενδύσει 

σε σχεδία πολύ υψηλής απόδοσης που να αρκεί για την αποπληρωµή των χρεών και να αφήνει 

και κάποιο κέρδος για να καρπωθούν οι µέτοχοι. Όµως η πολύ υψηλή απόδοση συνοδεύεται και 

από υψηλό κίνδυνο. Σε περίπτωση αποτυχίας η εταιρεία θα οδηγηθεί στην πτώχευση και οι 

πιστωτές δε θα αποζηµιωθούν γιατί θα βρουν ελάχιστα περιουσιακά στοιχειά αφού στην 

τελευταία επικίνδυνη επένδυση έχουν δαπανηθεί πολλά.  

Αντιθέτως οι µέτοχοι της εταιρείας που βρίσκεται κοντά στην πτώχευση δεν έχουν χάσουν 

και πολλά αφού η ευθύνη τους σταµατά σε όσα έχουν συνεισφέρει για την απόκτηση των 

µετοχών. σε αυτήν την περίπτωση οι µέτοχοι στοιχηµατίζουν ουσιαστικά τα χρήµατα των 

πιστωτών. (Cheffins 19970 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 

 

6.1     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ –ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Μια νέα προσέγγιση της εταιρικής διακυβέρνησης δίνει έµφαση στη νοµική προστασία 

των εξωτερικών επενδυτών (µετόχων και πιστωτών) από την κατάχρηση της θέσης των 

‘’ εσωτερικών ‘’ µέτοχων της πλειοψηφίας και των ανώτερων στελεχών της εταιρείας. (La Porta 

et al, 1997, 1998, 1999). Έτσι και αλλιώς αυτή είναι η πραγµατικότητα στις περισσότερες χώρες 

του κόσµου. Η πλειοψηφία των µέτοχων βρίσκεται στα χέρια µιας οικογένειας η οποία ελέγχει 

έτσι απολύτως το µάνατζµεντ.  

Η νοµοθεσία κάθε χώρας δε δηµιουργείται από το πουθενά αλλά µεταφυτεύεται από άλλη 

χωρά. Σε γενικές γραµµές το εµπορικό δίκαιο προέρχεται από δυο διαφορετικές νοµικές 

παραδόσεις, από τη µια την αγγλική παράδοση του common law και την ρωµαικη civil law. Από 

την τελευταία παράδοση προέρχονται κυρίως 3 οικογένειες, η γαλλική, η γερµανική και η 

σκανδιναβική. Όλα τα κράτη ακλούθησαν µια από όλες τις οικογένειες είτε δια της βίας (π.χ 

αποικιοκρατία) είτε εθελοντικά. Φυσικά πάντα υπάρχουν ιδιοµορφίες της κάθε χωράς. π.χ η 

Ιαπωνία εντάσσεται στη γερµανική σχολή αλλά έχει δεχτεί και σηµαντικές επιδράσεις και από 

τον αµερικανικό στρατό µετά το β παγκόσµιο πόλεµο. Η αγγλική παράδοση περιλαµβάνει 

κυρίως την Αγγλία και τις πρώην αποικίες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία). 

Στην εµπειρική του ερευνά οι La Porta et al. 1998 εξέτασαν 49 χώρες (21 της γαλλικής 

οικογενείας, 6 της γερµανικής, 4 της σκανδιναβικής και 18 της αγγλικής) ως προς την 

προστασία των δικαιωµάτων των µετόχων, των πιστωτών, την επιβολή του νόµου και τα 

διάφορα υποκατάστατα των τριών προηγούµενων. Πιο συγκεκριµένα εξέτασαν αν ισχύει η αρχή 

‘’ µια µετοχή –µια ψήφος‘’ δηλαδή αν τα δικαιώµατα στο µέρισµα είναι άρρηκτα συνδεδεµένα 

µε τα δικαιώµατα ψήφου. Σ’ αυτήν την περίπτωση όποιος έχει σηµαντικό µερίδιο έλεγχου στις 

χρηµατοδότες.  
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Η αρχή βρέθηκε να ισχύει µονό σε 11 χώρες του δείγµατος (ποσοστό 22%) µεταξύ των 

όποιων και η Ελλάδα και η Ιαπωνία και αρκετές χώρες της λατινικής Αµερικής. Η αρχή αυτή 

ισχύει στο 33% των χώρων της γερµανικής οικογενείας, το 29% της γαλλικής, το 17% της 

αγγλικής και σε καµία από τις σκανδιναβικές χώρες. Σε άλλες χώρες εκδίδονται µετοχές µε λίγες 

και πολλές ψήφους, αλλού οι µετοχές των ιδρυτών έχουν πολύ µεγάλα δικαιώµατα ψήφου. Από 

την άλλη στη Γαλλία οι ψήφοι µιας µετοχής αυξάνονται ανάλογα µε το χρόνο διακράτησης τους 

ενώ σε άλλα υπάρχει ανώτατο όριο στις ψήφους που κάποιος µέτοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει 

άσχετα µε το πόσες µετοχές έχει.  

Σύµφωνα µε τη εµπειρική έρευνα των La Porta 1998 η προέλευση της νοµοθεσίας µετράει 

στην προστασία των µετόχων. Οι χώρες της αγγλικής οικογενείας προστατεύουν καλύτερα τους 

µετόχους. Αυτό φαίνεται από τον αντιδιοικητικό δείκτη που είναι για τις χώρες τη γαλλικής και 

γερµανικής οικογενείας 2,33, για τις χώρες της σκανδιναβικής οικογενείας στο 3,00 ενώ για την 

Ελλάδα είναι 2. Οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές και ανεξάρτητες από το κατά 

κεφαλήν εισόδηµα κάθε χωράς. Στις χώρες της γαλλικής οικογενείας προβλέπεται η 

υποχρεωτική διανοµή µερίσµατος ως αντιστάθµισµα στη µειωµένη προστασία των µέτοχων. Το 

ποσοστό που υποχρεούνται να διανείµουν ως µέρισµα φθίνει το 35% στην Ελλάδα, ενώ ο µέσος 

όρος των χώρων της γαλλικής οικογενείας είναι 11%.  

Με ανάλογο τρόπο οι La Porta et al σχηµατίζουν ένα δείκτη προστασίας των δικαιωµάτων 

των πιστωτών (creditor rights) µε κλίµακα από 0-4 (άριστα). Από την έρευνα προκύπτει ότι για 

την προστασία των πιστωτών σηµασία έχει η προέλευση του νοµοθετικού πλαισίου παρακάτω 

φαίνονται τα αποτελέσµατα στον συγκεντρωτικό πίνακα. Οι χώρες της αγγλικής οικογενείας 

παρέχουν µεγαλύτερη προστασία όχι µόνο στους µετόχους αλλά και στους πιστωτές. Η διαφορά 

πάντως µε αυτές τις γερµανικής οικογενείας δεν είναι στατιστικά σηµαντική γιατί οι τελευταίες 

παρέχουν µεγάλη προστασία στους ενυπόθηκους πιστωτές. Τέλος οι χώρες της γαλλικής 

οικογενείας παρέχουν τη µικρότερη προστασία όχι µονό στους µετόχους αλλά και στους 

πιστωτές. 
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6.2      ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 

  Νοµική προστασία των µετόχων και των πιστωτών 
 

Νοµική 
«οικογένεια» 

Μια µετοχή-
µια ψήφος 

«Αντιδιοικητικός 
δείκτης» 

Υποχρεωτικό 
µέρισµα 

Προστασία 
πιστωτών 

Αγγλική 0.17 4.00 0.00 3.11 
Γαλλική 0.29 2.33 0.11 1.58 
Γερµανική 0.33 2.33 0.00 2.33 

Σκανδιναβική 0.00 3.00 0.00 2.00 
Μέσος όρος 0.22 3.00 0.05 2.30 
Ελλάδα 1 2 0.35 1 

Πηγη: Rafael la Porta, Florencio Lopez –de Silanes, Andrei Shleifer and Robert W.Vishny, ’’law and finance 

‘’ journal of political economy vol no 6 1998, pp 1130-1137 

1. ∆εν ισχύει ότι κάποιες νοµοθετικές οικογενείας προστατεύουν τους µετόχους και κάποιες 

άλλες τους πιστωτές 

2. Οι χώρες µε µικρό κατά κεφαλήν εισόδηµα προστατεύουν καλύτερα τα δικαιώµατα των 

πιστωτών από τις πλούσιες χώρες ίσως επειδή ο δανεισµός αποτελεί τη µονή δυνατότητα 

χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων τους. 

Επειδή όµως σηµαντικό ρόλο παίζουν και η εφαρµογή των νόµων από τα δικαστήρια και ο 

πολιτικός κίνδυνος και η συνακόλουθη διαφθορά κίνδυνος εθνικοποίησης και αθέτησης που έχει 

αναλάβει κάποιο κράτος, η εµπειρική έρευνα έδειξε ότι στην καλύτερη θέση βρίσκονται οι 

χώρες της σκανδιναβικής οικογενείας, ακολουθούν της γερµανικής και έπονται της αγγλικής και 

τελευταίες της γαλλικής. Πάντως όπως φαίνεται οι πλουσιότερες χώρες έχουν πολύ καλύτερη 

εφαρµογή του δικαίου και λιγότερη διαφθορά από τις φτωχότερες. Αυτό φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα –το κατά κεφαλήν gnp δίνεται σε $ του 1994. 

Τέλος οι Lα Porta εξετάζουν την ποιότητα των λογιστικών προτύπων µέσω των όποιων 

πληροφορούνται οι ‘’ εξωτερικοί επενδυτές την πορεία της επιχείρησης και βασίζονται οι 

αµοιβές των ανώτερων στελεχών. η µέση βαθµολογία για την αγγλική οικογένεια είναι 69,62, το 

51,17 στη γαλλική, το 62,67 στη γερµανική και το 74 στη σκανδιναβική ενώ για την Ελλάδα το 

55. 

 

6.3     ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

 

Αν τα κέρδη δε διανεµηθούν ως µέρισµα στους µετόχους και να βελτιωθεί η επενδυτική 
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πολιτική, υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιµοποιηθούν οι πόροι από τους ‘’ εσωτερικούς ‘’ για 

ιδιοτελείς σκοπούς. Επιπλέον η διανοµή των κερδών εκθέτει την εταιρεία στον ‘’ κίνδυνο’’ να 

προσφύγει και πάλι στην κεφαλαιαγορά όταν ξαναχρειαστεί κεφάλαια. Υπάρχουν 2 απόψεις για 

το πώς επιτυγχάνεται η διανοµή κερδών µε τη µορφή µερίσµατος : 

 

� Η διανοµή µερίσµατος είναι το αποτέλεσµα ενός επιτυχηµένου συστήµατος 

νοµικής προστασίας των µέτοχων (outcome model). Οι µέτοχοι µπορούν να εκλέξουν µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου άτοµα θετικά προς τη διανοµή µερίσµατος, να πουλήσουν τις µετοχές 

τους σε κάποιον που επιχειρεί επιθετική εξαγορά ή να ενάγουν την εταιρεία για δαπάνες που 

ωφελούν µονό τους εσωτερικούς. Σύµφωνα µε αυτά όσο περισσότερα δικαιώµατα έχουν οι 

µέτοχοι της µειοψηφίας τόσο περισσότερο ρευστό µπορούν να εισπράξουν από την εταιρεία.  

Στη συνέχεια σε µια χώρα µε καλή προστασία στους ‘’ εξωτερικούς’’ επενδυτές, σε µια 

εταιρεία µε µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες οι µέτοχοι νιώθουν ασφαλείς και είναι διατεθειµένοι 

να πληρωθούν µικρά µερίσµατα µε το σκεπτικό ότι θα εισπράξουν στο µέλλον µεγαλύτερα 

µερίσµατα που θα προέρχονται από αποδοτικές επενδύσεις της εταιρείας. Αντιθέτως σε µια 

ώριµη εταιρεία µε µικρές προοπτικές ανάπτυξης θα προτιµήσουν την άµεση είσπραξη υψηλού 

µερίσµατος. Σε µια χώρα µε ανεπαρκή όµως νοµική προστασία των εξωτερικών δεν ισχύει η 

παραπάνω σχέση αλλά οι µέτοχοι θα προσπαθήσουν να πάρουν όσα προλάβουν. 

 

� Η διανοµή µερίσµατος είναι το υποκατάστατο ενός επιτυχηµένου συστήµατος 

νοµικής προστασίας των µέτοχων (substitute model) 

Οι εταιρίες επειδή γνωρίζουν ότι στο µέλλον θα αναγκαστούν να προσφύγουν στις 

κεφαλαιαγορές για να αντλήσουν πόρους προσπαθούν να καλλιεργήσουν τη φήµη τους 

πληρώνοντας µερίσµατα. Η 2η αυτή άποψη καταρρίπτεται από την παρακάτω ερευνά των La 

Porta et al 2000 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι τα εξής : στις χώρες του common law που 

προσφέρουν καλύτερη νοµική προστασία το µέσο µέρισµα είναι µεγαλύτερο από αυτό στις 

χώρες του civil law µε οποίο τρόπο και αν µετρηθεί αυτό το µέρισµα. : ως ποσοστό των 

χρηµατοδοτών Dif /cv (%), ως ποσοστό των κερδών Div/earn(%), και ως ποσοστό των 

πωλήσεων Div/sales(%). Οι διαφορές των 2 οµάδων χωρών είναι στατιστικά σηµαντικές. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

 

7.1     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Οι επενδυτές επιθυµούν να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους σε επιχειρήσεις µε καλή 

εταιρική διακυβέρνηση και προσδοκούν αύξηση της άξιας της επιχείρησης και άρα και της δικής 

τους κλασµατικής συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν καλές 

πρακτικές στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας. 

Ο Immik 2000 του πανεπιστήµιου του Tilburg βρήκε ότι ο λόγος της χρηµατιστηριακής 

τιµής /εσωτερική άξια της µετοχής (market to book value) και η αποδοτικότητα του ενεργητικού 

και των πωλήσεων συσχετίζονται θετικά µε τις υψηλότερες αξιολογήσεις και τα δικαιώµατα των 

µετόχων. 

Σύµφωνα µε µελέτη των Βlack et al 2003 υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση του 

δείκτη εταιρικής διακυβέρνησης µε την εταιρική αποδοτικότητα. Κατά 10 µονάδες αύξηση του 

δείκτη προβλέπει µια αύξηση κατά 6% για το q του Tobin (µέτρο της αγοραίας άξιας = αγοραίας 

άξια/ιστορική άξια.) και κατά 14% για το λόγο της χρηµατιστηριακή τιµής /εσωτερική αξία της 

µετοχής. 

 

7.2    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

 

Το κέντρο µελετών και εκπαίδευσης χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστήµιου Αθηνών σε 

έρευνα του για την αξιολόγηση του επίπεδου εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγµένων στο 

χρηµατιστήριο αξίων Αθηνών εταιριών (ΚΕΜΕΧ 2001) κατέληξε στα έξης 3 συµπεράσµατα:  

i. Η ελληνική αγορά στο σύνολο της δείχνει σχετικά ικανοποιητικό βαθµό σεβασµού των 
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αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης 

ii.  Ενώ έχει γίνει µια προσπάθεια υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι απαραίτητο να γίνει 

συνείδηση σε όλες. Οι ξένοι επενδυτές θα τα θεωρούν condition sine qua non για να 

επενδύσουν. 

iii.  Η πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης είναι δυναµική και δε σηµαίνει µακροχρόνια 

εξασφάλιση. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

8.1    ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Η ενασχόληση µε το θέµα στην Ελλάδα άρχισε πρόσφατα. Το 1999 η επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς συνέστησε την επιτροπή για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα που 

εξέδωσε κείµενο µε τίτλο ‘’ αρχές εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα’’ : συστάσεις για την 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και του ανταγωνιστικού µετασχηµατισµού της.  

Πρόκειται για ένα πλαίσιο συµπεριφοράς των επιχειρήσεων που δεν θα έχει το χαρακτήρα 

άµεσα εφαρµοζόµενων υποχρεωτικών αλλά σε πρώτη φάση τη συνενωτική σύνταξη ενός 

κώδικα αρχών και προτάσεων η αποτελεσµατικότητα του όποιου θα εξαρτιόταν από το βαθµό 

αποδοχής από τους παραγωγικούς φορείς. Προς αποφυγή καθυστερήσεων των µεταρρυθµίσεων, 

η επιτροπή πρότεινε την υιοθέτηση µιας προσέγγισης ‘’ συµµόρφωση ή εξήγηση’’. Σύµφωνα µε 

αυτήν η επιχείρηση που παρεκκλίνει από αυτές τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης οφείλει 

να εξηγήσει τους λόγους. 

Σύµφωνα µε την επιτροπή, το υπάρχον ελληνικό νοµικό πλαίσιο που κυρίως 

περιλαµβάνεται στον Κ. 2190/1920 δεν προστατεύει επαρκώς τα δικαιώµατα των µικροµετόχων 

στις εταιρείες πολυµετοχικές βάσης, δεν αποσαφηνίζει τις προϋποθέσεις συναλλαγών ευρείας 

κλίµακας (π.χ συγχωνεύσεις, εξαγορές) και δε διασφαλίζει ικανοποιητικά επίπεδα διαφάνειας 

στις εσωτερικές διαδικασίες. Σε πολλά ζητήµατα η επιτροπή ακολουθεί το βρετανικό πρότυπο. 

Η επιτροπή επίσης θεώρει επίσης απαραίτητη την ύπαρξη ορισµένων ανεξάρτητων µελών από 

τα εκτελεστικά µέλη και τους µετόχους που έχουν την πλειοψηφία.  

Απαραίτητα προσόντα που πρέπει αν συγκεντρώνει κάνεις αναφέρονται : 

 Να µην είναι εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος ή µέλος του διοικητικού συµβούλιου 

άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένης επιχείρησης ούτε να ήταν κατά το προηγούµενο έτος 

 Να µην έχει συγγένεια µε τα αλλά εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου 
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 Να µην είναι ταυτόχρονα µέλος της οµάδας µετόχων που έχουν την πλειοψηφία του 

µετοχικού κεφαλαίου, να µην έχει επιλεγεί ως υποψήφιος από αυτούς ούτε να έχει 

δοσοληψίες µε αυτούς 

 Να µην έχει άλλη σχέση µε την επιχείρηση που µπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη 

κρίση του ούτε να είναι µέλος που να έχει θέση συµβούλου στην επιχείρηση. Οι µόνες 

διαπραγµατεύσεις που θα έχει µε την εταιρεία θα περιορίζονται σε θέµατα 

διαπραγµάτευσης αµοιβής του. 

 Οι ceo να µην εκλέγονται για πολλές θητείες 

Το Μάρτιο του 2002 εµφανίστηκε το σχέδιο νόµου ‘’ για την εταιρική διακυβέρνηση, 

θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις ‘’ που έγινε νοµός 3016/2002 το Μάιο του 2002. Ο 

νόµος κινείται µε τη µορφή κυρώσεων από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς (άρθρο 10) σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης. Ο νόµος δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο των µη –εκτελεστικών 

µελών του διοικητικού συµβούλιου και υποχρεώνει την εταιρεία να υποβάλλει στην επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς πρακτικό εκλογής µελών του διοικητικού συµβουλίου όπου να καθορίζεται ποια 

µέλη είναι εκτελεστικά, ποια όχι και ποια ανεξάρτητα. 

 

8.2     ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 

Η µεταφορά όµως στην ελληνική επιχειρηµατική πραγµατικότητα κανόνων που ισχύουν 

σε αλλοδαπές αγορές, προσκρούει ενδεχοµένως στη διαφορετική φιλοσοφία που διέπει την 

οργάνωση και τη λειτουργία των εταιρειών σε κάθε χώρα. Οι επί µέρους εθνικές ιδιαιτερότητες 

οδηγούν τελικά στην υιοθέτηση διαφορετικών συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης.  

Η πρακτική που ακολουθείται κατά κανόνα από τις ελληνικές εισηγµένες εταιρείες 

εξαιτίας της ευρείας διασποράς των µετοχών τους στο επενδυτικό κοινό και της συνακόλουθης 

πρακτικής αδυναµίας του πλήθους των µικροµετόχων να οργανωθούν κατά τέτοιο τρόπο ούτως 

ώστε να έχουν ενεργό συµµετοχή στη διοίκηση της εταιρείας, είναι να υποχρεώνονται οι 

µικροµέτοχοι εκ των πραγµάτων στην υιοθέτηση µιας παθητικής στάσης, που ουσιαστικά 

καταλήγει στην απλή επικύρωση των επιλογών της διοίκησης της εταιρείας.  

Στην Ελλάδα η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης 

κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης ολοκληρώθηκε το έτος 1998 µε την εκπόνηση από το Χ.Α.Α. 

σχετικής µελέτης, που αποσκοπούσε στην πρόταση ειδικών µέτρων για την αποτελεσµατικότερη 
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διακυβέρνηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο εταιρειών. Στη συνέχεια το Χ.Α.Α. σε µια 

προσπάθεια να ξεπεράσει τη δυστοκία που παρατηρήθηκε όρισε µια σειρά ποιοτικών κριτηρίων 

για τις εισηγµένες εταιρείες µε σκοπό να εξετάσει το βαθµό τήρησής τους από αυτές. Η τήρηση 

θα διαπιστώνεται βάσει σχετικού ερωτηµατολογίου και θα οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των 

εταιρειών µε γνώµονα τα προαναφερθέντα ποιοτικά κριτήρια.  

Το ζήτηµα που προκύπτει όµως από την πρωτοβουλία αυτή της διοίκησης του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών έχει να κάνει µε το εάν νοµιµοποιείται το Χρηµατιστήριο να 

προβεί σε µια τέτοια ενέργεια, η οποία ενδέχεται να ενέχει το χαρακτήρα επενδυτικής 

συµβουλής προς το επενδυτικό κοινό, µέσω της δηµοσίευσης του παραπάνω πίνακα. Η 

κατηγοριοποίηση των εταιρειών και η σύνταξη του σχετικού πίνακα από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

του Χρηµατιστηρίου είναι αναµενόµενο να επηρεάσουν τους επενδυτές στην κρίση τους για την 

ποιότητατων εισηγµένων εταιρειών και αυτό εξαιτίας του εύλογου κύρους που περιβάλλει, µε 

αφετηρία το δηµόσιο χαρακτήρα του, το Χρηµατιστήριο και τα όργανά του, τα οποία θα 

καταρτίσουν τους σχετικούς πίνακες.  

Η κρατούσα αντίληψη πρεσβεύει ότι τα όργανα του Χρηµατιστηρίου σε καµία περίπτωση 

δεν υποκαθιστούν τους συµβούλους επενδύσεων κατηγοριοποιώντας τις εισηγµένες εταιρείες µε 

βάση τα ανωτέρω ποιοτικά κριτήρια. Παράλληλα, γίνεται δεκτό ότι ο σκοπός τους δεν είναι η 

επιλεκτική προβολή ορισµένων εταιρειών, δεδοµένου άλλωστε ότι τα κριτήρια είναι κοινά και 

γνωστά εκ των προτέρων σε όλες τις εισηγµένες εταιρείες, αλλά η αναβάθµισή τους µέσα από 

την επίτευξη της πιο εύρυθµης και αξιόπιστης λειτουργίας τους.  

 

8.3     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

 

Η θέσπιση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης µέσω της νοµοθετικής οδού έλαβε 

χώρα µε το Ν. 3016/2002, µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή των ανωτέρω κανόνων 

στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο και η προσαρµογή της νοµοθεσίας που διέπει τη διοίκηση και τη 

λειτουργία των ανωνύµων εταιρειών στα ξεχωριστά δεδοµένα που προκύπτουν από την 

εισαγωγή των µετοχών τους σε οργανωµένες χρηµατιστηριακές αγορές. Υπογραµµίζεται ότι ο Ν 

2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» τροποποιείται µόνο ως προς τα ειδικά θέµατα που 

ρυθµίζονται από το Ν3016/2002 και µόνο όσον αφορά στις εισηγµένες εταιρείες.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του ανωτέρω νόµου το 

συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα της ιδιοκτησίας επί µετοχών αποδίδει στους µετόχους 
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τρεις εξουσίες: της διοίκησης, της απόληψης µερισµάτων και της συµµετοχής στο προϊόν της 

εκκαθάρισης. Στην περίπτωση των εισηγµένων εταιρειών όµως το θεµελιώδες δικαίωµα της 

διοίκησης καθίσταται ανενεργό εξαιτίας του µεγάλου πλήθους των µετόχων τη στιγµή µάλιστα 

που σε αυτούς ακριβώς αποβλέπει η εταιρεία για τη χρηµατοδότησή της µέσω της 

κεφαλαιαγοράς.  

Ο νοµοθέτης στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει αυτήν την αποδυνάµωση του 

δικαιώµατος των µετόχων των εισηγµένων εταιρειών δίνει έµφαση στην ανάγκη προστασίας του 

µερίσµατος και της αξίας της µετοχής, προκειµένου να επαναφέρει την απαιτούµενη ισορροπία 

που επιβάλλει η ανωτέρω συνταγµατική επιταγή περί προστασίας της ιδιοκτησίας επί µετοχών. 

Απόρροια της αναγκαιότητας αυτής είναι η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1, που προτάσσει ως 

υποχρέωση και καθήκον των µελών του διοικητικού συµβουλίου κάθε εισηγµένης εταιρείας τη 

διαρκή επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της εταιρείας.  

Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι ο ανωτέρω νόµος αφ’ ενός αναφέρεται µόνο στις 

εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρείες και αφ’ ετέρου περιορίζεται από τη µια πλευρά στη 

ρύθµιση ζητηµάτων που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του διοικητικού 

συµβουλίου και από την άλλη στην οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Με άλλα 

λόγια δεν καλύπτεται πλήθος ζητηµάτων που σχετίζεται µε τη λειτουργία της εταιρείας, τις 

σχέσεις των µετόχων µε την εταιρεία κ.λπ.  

Το άρθρο 2 συγκεκριµενοποιεί τα ιδιαίτερα καθήκοντα της διοίκησης της ανώνυµης 

εταιρείας που έχει εισάγει τις µετοχές της σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Οι 

διοικήσεις αυτών των εταιρειών οφείλουν να αποβλέπουν στους µετόχους – επενδυτές ως ένα 

ευνοϊκό και συµφέροντα τρόπο χρηµατοδότησης για την εταιρεία, σε αντιδιαστολή µε την 

παραδοσιακή αλλά και επαχθέστερη µέθοδο του τραπεζικού δανεισµού. 

Για το λόγο αυτό καθήκον της διοίκησης των εισηγµένων εταιρειών είναι εκτός από την 

ενίσχυση της οικονοµικής αξίας της εταιρείας, να λαµβάνεται αντίστοιχη µέριµνα για την πορεία 

της τιµής της µετοχής της. Υπό το πρίσµα αυτό µια ελαφρά απόκλιση από τα προβλεπόµενα στο 

Νόµο 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» κρίνεται ως εύλογη όσον αφορά στις εισηγµένες 

εταιρείες.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του Ν3016/2002, «Τίθεται ως 

θεµελιώδης αρχή η υποχρέωση των µελών του ∆.Σ. να επιδιώκουν την ενίσχυση της 

αποδοτικότητας της εταιρείας αλλά και των µετοχών της. Η υποχρέωση είναι σωρευτικά διπλή. 

Τα µέλη του ∆.Σ. δεν πρέπει να επιδιώκουν µόνο την άνοδο της εσωτερικής αξίας της µετοχής 
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αγνοώντας τη χρηµατιστηριακή, καθώς αυτό µπορεί να αποβεί σε βάρος των εταιρειών που 

επιδιώκουν χρηµατοδότηση µέσω της αγοράς». Η ανάγκη για την ορθή εφαρµογή της ανωτέρω 

διάταξης ενδέχεται να δηµιουργήσει ερµηνευτικά προβλήµατα, καθώς τα όρια ανάµεσα στη 

µέριµνα για την ενίσχυση της χρηµατιστηριακής τιµής και τη χειραγώγηση ενίοτε τυγχάνουν 

δυσδιάκριτα. Η διοίκηση µιας εισηγµένης εταιρείας είναι πιθανό κατά την εφαρµογή της εν 

λόγω διάταξης να παρασυρθεί επί παραδείγµατι στην επιλεκτική παροχή πληροφοριών ακόµη 

και ενώπιον της γενικής συνέλευσης, προκειµένου να διαφυλάξει την τιµή της µετοχής της 

εταιρείας.  

Περαιτέρω, το άρθρο 2 προβλέπει ότι «πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου κάθε εισηγµένης σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά εταιρείας 

είναι διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της εταιρείας και η 

προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος». Η ανωτέρω διάταξη καθιστά την υποχρέωση 

προστασίας της εταιρικής συµµετοχής ως την ειδοποιό διαφορά των υποχρεώσεων του 

διοικητικού συµβουλίου των εισηγµένων εταιρειών. Οι λοιπές ρυθµίσεις του άρθρου 2 που 

αναφέρονται στα µέλη του ∆.Σ. και αφορούν αφ’ ενός στην απαγόρευση επιδίωξης ιδίων 

συµφερόντων που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρείας και αφ’ ετέρου στην υποχρέωση 

ενηµέρωσης προς τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. των ιδίων συµφερόντων που ενδέχεται να 

ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι εντάσσονται ήδη 

στην υποχρέωση πίστης που προβλέπεται στο Ν2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών».  

Το άρθρο 3 εισάγει τη διάκριση των µελών του διοικητικού συµβουλίου σε εκτελεστικά, 

µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα - µη εκτελεστικά. Η διάκριση αυτή είναι διεθνώς 

αναγνωρισµένη και συνιστά κεντρική αρχή της εταιρικής διακυβέρνησης. Τα εκτελεστικά µέλη 

είναι επιφορτισµένα µε τα καθηµερινά ζητήµατα διοίκησης της εταιρείας, ενώ τα µη 

εκτελεστικά µέλη µε την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητηµάτων.Ο αριθµός των µη 

εκτελεστικών µελών του διοικητικού συµβουλίου δεν πρέπει να είναι κατώτερος από το 1/3 του 

συνολικού αριθµού των µελών του. Περαιτέρω, στο άρθρο 4 εισάγεται ο θεσµός των 

ανεξάρτητων µελών του διοικητικού συµβουλίου, τα οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο και 

συγκαταλέγονται στα µη εκτελεστικά. Η ανεξαρτησία αυτή επιτυγχάνεται µε τη ρητή πρόβλεψη 

ότι δεν πρέπει τα εν λόγω µέλη να είναι µέτοχοι της εταιρείας και να έχουν σχέση εξάρτησης µε 

την εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε αυτήν πρόσωπα.  

Στο άρθρο 6 αποκτά ισχύ νόµου λαµβάνοντας τη θεσµική θέση που του αρµόζει το 

ελάχιστο περιεχόµενο, το οποίο θα πρέπει να έχει ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της 

εταιρείας. Το ελάχιστο αυτό περιεχόµενο µπορεί να εξειδικεύεται µε βάση κανονιστικές 
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αποφάσεις των αρµόδιων εποπτικών αρχών χωρίς βέβαια να θίγεται ο πυρήνας του, όπως 

ορίζεται από το εν λόγω άρθρο. Σκοπός του εσωτερικού κανονισµού είναι η αυτοδέσµευση της 

εταιρείας να ακολουθεί διαδικασίες που θα έχει διαµορφώσει εκούσια σχετικά µε τη διάρθρωση 

των υπηρεσιών της, τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των µελών του ∆.Σ., τις διαδικασίες 

πρόσληψης διευθυντικών στελεχών, τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των 

µελών του ∆.Σ. κ.λπ. Το άρθρο 7 αναφέρεται στην οργάνωση της ειδικής υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου της εταιρείας, στόχος της οποίας είναι καταρχήν η παρακολούθηση του εσωτερικού 

κανονισµού και δευτερευόντως του καταστατικού και της ειδικής νοµοθεσίας, καθώς και των 

λοιπών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας 

 

8.4     ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

Εφαρµογή τον δικαίου και ποιότητα λογιστικών προτύπων 

Νοµική 
«οικογένεια»  

«ευνοµία»  
(Rule of 

law) 

∆ιαφθορά 
Λογιστικά  
πρότυπα 

Κατά 
κεφαλήν 

GNP 
Αγγλική 6.46 7.06 69.62 9353 

Γαλλική 6.05 5.84 51.17 7102 

Γερµανική 8.68 8.03 62.67 22067 

Σκανδιναβική 10.00 10.00 74.00 24185 

Μέσος όρος 6.85 6.90 60.93 11156 

Ελλάδα 6.18 7.27 55 7390 

Πηγη: Rafael la Porta, Florencio Lopez –de Silanes, Andrei Shleifer and Robert W.Vishny, ’’law and finance 

‘’ journal of political economy vol no 6 1998, pp 1142-1143 

Σύµφωνα µε τους ερευνητές η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας υποτέλεια υποκατάστατο της 

νοµικής προστασίας. Αυτό ισχύει π.χ στη Γαλλία. 

 

8.5     ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ 

 

 Μια άλλη εργασία των la Porta έχει ως στόχο να διερευνήσει αν η διαφορετική νοµική 

προστασία των εξωτερικών επενδυτών έχει επίδραση στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών. Για 

την ερευνά αυτή χρησιµοποιούν 3 κριτήρια για την χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων µιας 
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χωράς µέσω έκδοσης µέτοχων. 

 Ο λόγος της ‘’ εξωτερικής κεφαλαιοποίησης ‘’ προς το ΑΕΠ της χωράς 

external cap/gnp. Για να βρεθεί το ποσοστό διασποράς µιας εταιρείας προστίθενται τα ποσοστά 

αυτά των µετοχών των 3 µεγαλύτερων µετόχων (‘’ εσωτερικοί’’) και το άθροισµα αφαιρείται 

από το 100%. Αυτό γίνεται για τις 10 µεγαλύτερες εταιρείες µιας χωράς που δεν ανήκουν στο 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα ούτε έχουν ως µέτοχο το κράτος. Έπειτα υπολογίζεται ο µο των 10 

ποσοστών διασποράς για να βρεθεί το ποσοστό διασποράς της χωράς το οποίο 

πολλαπλασιάζεται µε τη συνολική κεφαλαιοποίηση για να βρεθεί η ‘’ εξωτερική 

κεφαλαιοποίηση ‘’ 

 Ο λόγος του αριθµού των εισηγµένων εταιρειών / τον πληθυσµό σε  

εκατοµµύρια domestic firms /pop  

 Ο λόγος των νέων εισαγωγών initial public offerings σε ένα έτος 1995 :7  

-1996 :6 προς τον πληθυσµό σε εκατοµµύρια IPOs /pop 

Τα 2 αυτά µέτρα εκφράζουν το απόθεµα και τη ροή νέων εταιρειών που χρηµατοδοτούνται 

µέσω της εισαγωγής στο χρηµατιστήριο. 

 Τέλος ο λόγος του συνολικού χρέους(άθροισµα τραπεζικού δανεισµού  

του ιδιωτικού τοµέα και των οµόλογων επιχειρήσεων που δεν ενοικούν στο 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα) 

 

8.6     ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Μέχρι σήµερα τέτοιου είδους µεταρρυθµίσεις δεν ευδοκίµησαν γιατί υπάρχουν 

αντιδράσεις από διάφορα µέρη. Αρχικά οι οικογένειες που ελέγχουν τις µεγάλες εταιρείες 

πιέζουν τις κυβερνήσεις αφού νιώθουν να απειλούνται από τη βελτίωση της νοµικής προστασίας 

των ‘’ εξωτερικών’’ επενδυτών. Οι ‘’ εσωτερικοί’’ αντιδρούν επίσης σε βελτιώσεις στο τοµέα της 

εταιρικής διακυβέρνησης και τις συνακόλουθης διεύρυνσης των κεφαλαιαγορών γιατί οι 

εταιρείες αυτές χάνουν τη κυριαρχία τους στο εµπορικό γίγνεσθαι. Όταν οι αγορές κεφαλαίου 

είναι υπανάπτυκτες οι νέοι επιχειρηµατίες αναζητούν χρηµατοδότηση στις ήδη υπάρχουσες 

µεγάλες επιχειρήσεις.  

Τα ανάλογα συµφέροντα έχουν και οι κυβερνήσεις αφού αποτελούν µετόχους µεγάλων 
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εταιρειών στον τραπεζικό τοµέα, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση κτλ και επιθυµούν να διορίζουν δε 

αυτές προσωπικούς τους φίλους. Αυτό συµβαίνει βεβαία και µε ιδιωτικές εταιρείες. Ένα 

χαρακτηριστικό π.χ αποτελεί ο αποχωρήσας πρόεδρος του sec (επιτροπη κεφαλαιαγορας) 

Harvey Pitt ήταν συγχρόνως δικηγόρος και εκπροσωπούσε ελεγκτικές εταιρείες. υπήρξε στιγµή 

που γινόταν έρευνες από το sec για τουλάχιστον 10 πρώην πελάτες του. (Bush and big business : 

the unluckiest scourge ‘’the Economist July 13 th 2002, p.23). 

Ένα ενδιαφέρον π.χ της πίεσης που µπορούν να ασκήσουν οι οµάδες συµφερόντων είναι η 

περίπτωση των ΗΠΑ το 1980. Την περίοδο εκείνη ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων σχηµάτισαν 

οµάδες συµφερόντων ως αντίδραση στον κίνδυνο των εξαγορών και της πιθανότητας απώλειας 

της θέσης τους πετυχαίνεται τον στόχο τους. ∆ε συνέβη όµως το ίδιο µε τους µετόχους που δεν 

ήταν αρκετά οργανωµένοι Cheffins 1997. 

Εποµένως µια επιτυχηµένη µεταρρύθµιση της εταιρικής διακυβέρνησης προϋποθέτει την 

αντιµετώπιση των οµάδων πίεσης και ιδιαίτερα σε περιόδους µεγάλης οικονοµικής κρίσης. πχ 

που έχει να επιδείξει η ιστορία είναι οι αλλαγές που έκανε ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ στη 

χρηµατιστηριακή νοµοθεσία (1933-1934) πεσούσης της οικονοµικής ύφεσης great depression 

όπως και στις χώρες της ανατολικής Ασίας µετά την κρίση του 1997. 

Για να υπάρξει µια ουσιαστική µεταρρύθµιση πρέπει να συµβούν 2 πράγµατα :  

 Η νοµική σύγκλιση legal convergence και  

 Λειτουργικη συγκλιση functional convergence.  

Το πρώτο αναφέρεται στην αλλαγή στους νοµικούς κανόνες και στη δικαστική εφαρµογή 

τους. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένος κατάλογος ενεργειών που πρέπει να γίνουν αλλά οι la Porta et 

al προτείνουν 3 αρχές να διέπεται η µεταρρύθµιση. 

i. Οι νοµικοί κανόνες µετράνε.π.χ η Neuer Markt στη Γερµανία, δηµιούργηµα του 

χρηµατιστήριου της Φρανκφούρτης. Σ’ αυτήν εφαρµόζεται το σύνολο των διατάξεων που 

εφαρµόζεται σε όλες τις γερµανικές επιχειρήσεις αλλά επίπλων οι επιχειρήσεις που θέλουν να 

εισαχθούν σ αυτήν υπογραφούν µια σύµβαση µε την όποια υποχρεούνται να συµµορφώνονται 

µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις αυστηρότερες προϋποθέσεις δηµοσιοποίησης των 

στοιχείων. Αυτό οδήγησε στην αύξηση του ρυθµού εισαγωγών στη Γερµανία ενώ οι 

παραδοσιακοί ηγέτες της γερµανικής βιοµηχανίας το αποδέχτηκαν αφού δεν απειλούνταν οι 

δίκες τους επιχειρήσεις. 

ii.  Πρέπει οι νοµικοί κανόνες να είναι άµεσα εφαρµόσιµοι και όχι απλά ιδανικοί. Το 
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παράδειγµα που χρησιµοποιείται εδώ προέρχεται και πάλι από την αµερικανική 

χρηµατιστηριακή νοµοθεσία της περιόδου 1933-1934. Την περίοδο εκείνη για να επιβληθούν 

αυστηρότερες προϋποθέσεις δηµοσιοποίησης των στοιχείων απαιτήθηκε η εφαρµογή 

ανεξάρτητων ελέγχων και οι λογιστές θα είχαν ευθύνη για την αναφορά τους. 

iii.  Η κυβερνητική παρέµβαση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση 

αναξιοπιστίας των νοµών και της εφαρµογής του από τα δικαστήρια. Αυτό µπορεί να γίνει από 

µια ανεξάρτητη αρχή securities and exchange commission ανεξάρτητη από τα δικαστήρια. Αυτό 

προϋποθέτει βεβαία ευρεία δηµοσιοποίηση των στοιχείων από τις επιχειρήσεις και εξονυχιστικό 

έλεγχο της ακριβείας τους. 

  Η λειτουργική σύγκλιση functional convergence µπορεί να λάβει τις ακόλουθες µορφές : 

 Οικειοθελή δέσµευση από τις εταιρείες µέσω του καταστατικού σε αρχές πιο φιλικές  

προς τους ‘’ εξωτερικούς’’ επενδυτές 

 Υπαγωγή της εταιρείας σε ένα διεθνές ρυθµιστικό καθεστώς µέσω της εισαγωγής  

µέτοχων σε ένα µεγάλο χρηµατιστήριο πχ νέας Υόρκης ή Λονδίνου. Αυτό βοήθα τους 

‘’ εξωτερικούς’’ επενδυτές να δηµοσιοποιούνται τα στοιχειά της εταιρείας αλλά περιορισµένα 

δικαιώµατα ενάσκησης των καθηκόντων τους. Π.χ αν η νοµοθεσία της χώρας της έδρας της 

εταιρείας δεν επιτρέπει την ψήφο από απόσταση τότε της εισαγωγής µέτοχων σε ένα µεγάλο 

χρηµατιστήριο η εισαγωγή µέτοχων σε ένα µεγάλο χρηµατιστήριο δε θα αλλάξει κάτι. 

 Εξαγορά της εταιρείας από µια ξένη σε ένα περιβάλλον που προστατεύει επαρκώς τους  

‘’ εξωτερικούς’’ επενδυτές µε όλες τις προεκτάσεις της προηγούµενης µορφής. 
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  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 
    
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  

 

9.1    ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥ ΕΧΟΝΤΕΣ ΝΟΜΙΜΑ 

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(STAKEHOLDERS) 

 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) συνίσταται στην ενσωµάτωση από τις εταιρείες 

εθελοντικά κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές τους 

δραστηριότητες και στις επαφές τους µε αλλά ενδιαφερόµενα µέρη. (επιτροπή ευρωπαϊκών 

κοινοτήτων 2001).  

Η ΕΚΕ συνεπάγεται ότι η επιχείρηση ασκεί τις δραστηριότητες της µε ένα κοινωνικά 

αποδεκτό τρόπο και είναι υπόλογοι για τις επιπτώσεις της σε όλους τους εταίρους (stakeholders) 

συνδέεται όχι µόνο µε ενδοεπιχειρησιακές σχέσεις αλλά (συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο 

χώρο εργασίας, εργασιακά δικαιώµατα, επίπεδο µισθών κτλ) επεκτείνεται και πέρα από την 

εταιρεία σε σχέση µε την τοπική κοινότητα και αφορά ένα ευρύ φάσµα ενδιαφερόµενων από 

τους µετόχους και τους εργαζόµενους µέχρι προµηθευτές, πελάτες, µη-κυβερνητικές 

οργανώσεις, δηµόσιες αρχές και τις σχέσεις που αναπτύσσει µεταξύ τους (π.χ. ανθρώπινα 

δικαιώµατα).  

Κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις αναβαθµίζουν το κύρος τους, βελτιώνουν τη δηµόσια 

εικόνα τους και αυξάνουν τον αριθµό των πελατών τους (Μecson και Τilson 1987). Αυτό 

αποδεικνύεται και από έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο της εταιρείας Mori (marketing opinion and 

research international) σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης οι καταναλωτές δείχνουν πρόθυµοι να 

πληρώσουν ακριβότερα προϊόντα επιχειρήσεων που σέβονται το περιβάλλον και η λειτουργία 

τους διέπεται από ηθικές αρχές (ποσοστό 44% των ερωτηθέντων). 
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9.2     ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Οι οργανισµοί και οι κυβερνήσεις είναι πλέον επιφορτισµένοι µε τις προσδοκίες µιας 

κοινωνίας επηρεασµένης από του περιβαλλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται µε την 

οικονοµική ανάπτυξη. Αυτό βέβαια εναπόκειται στα ενδιαφερόµενα µέρη που θα παραµερίσουν 

τα εγωιστικά συµφέροντα καθώς και από τις πολικές που θα ακολουθούσουν τα στελέχη του 

οργανισµού και οι κυβερνήσεις. ∆ιακυβέρνηση αυτής της κατηγορίας απαιτεί καταµερισµό 

αρµοδιοτήτων και συνεργασία των κοινωνικών εταίρων µε κατανόηση των ιδιοµορφιών του 

καθενός.  

Ο παραδοσιακός κλειστός γραφειοκρατικός µηχανισµός της ισχυρής γραφειοκρατίας δεν 

είναι πλέον αποδεκτός. Οι κλιµατικές αλλαγές και τα τοξικά απόβλητα και η καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι θέµατα που κινητοποιούν τους ηθοποιούς της διεθνούς σκηνής. 

Η πιο ορθολογική διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων είναι παράδειγµα 

της παγκοσµιοποίησης από τα πάνω. 

Την ίδια στιγµή η παγκοσµιοποίηση από τα κάτω που κινιέται από ακτιβιστές ωθούν τους 

οργανισµούς στην προσεκτικότερη συµµετοχή και στη διαφάνεια της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Από τη µια πλευρά η πολυπλοκότητα, το χάος και η αβεβαιότητα και από την άλλη κίνδυνος 

δικαιολογούν µια διακυβέρνηση βασισµένη στην αποτελεσµατικότητα και στην επιδίωξη 

κέρδους. Αυτό εξηγεί γιατί έχει χαθεί και ένα µεγάλο µέρος της πίστης στις παραδοσιακές αρχές 

διακυβέρνησης. Σύµφωνα µε την παγκόσµια έρευνα το 2002 που διεξήχθη από τους Environics 

,το 48% των ανθρώπων δε έχουν πλέον πίστη στις δηµόσιες υπηρεσίες (business in the 

community , research review 2004, Grayson and Hodges 2004) . 

Οι τελευταίες διαφθορές οργανισµών όπως η Enron επιβεβαιώνουν την πεποίθηση ότι οι 

εταιρείες δε µπορούν πλέον να διατηρούν την ανεξαρτησία τους και ότι και πρέπει να 

επικρατήσει ένα νέο σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης βασισµένο στην διαφάνεια, στα ήθη και 

στα έθιµα. Η λειτουργία των οργανισµών έχει καταστεί πλέον πολίτικο ζήτηµα και οι ‘’ πράσινες 

ιδεολογίες έχουν πλέον καταστεί πιο σηµαντικές και από την παράγωγη αγαθών και υπηρεσιών 

Η σύγχρονη οικολογική προσέγγιση για την εταιρική διακυβέρνηση βασίζεται στην 

αντίληψη ότι ούτε οι οικονοµίες ούτε το καπιταλιστικό συστήµατα έρχονται σε αντιπαράθεση µε 

περιβαλλοντικές ανησυχιες. Το επιχείρηµα βασίζεται στο γεγονός ότι ένα συνειδητοποιηµένο 

κοινό θα προσπαθεί να εγκαταστήσει θεσµικές αλλαγές ενώ η καινοτοµία και η ανάπτυξη θα 

µειώσει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις και άρα την πιθανότητα πολύπλοκων θεµάτων risk 

management.  
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9.3    ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ή ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

Η παγκοσµιοποίηση των κεφαλαιαγορών απαιτεί συµβατότητα των ρυθµιστικών κανόνων 

για να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα των κεφαλαιαγορών και τον έλεγχο του κινδύνου 

τους. Ωστόσο, συνυπάρχει µαζί µε τη ρύθµιση των κεφαλαιαγορών σε εθνικό επίπεδο, κάτω από 

τις ιδιαιτερότητες του νοµοθετικού πλαισίου κάθε χώρας και την ιδιοσυγκρασία της κάθε 

κεφαλαιαγοράς, µε αποτέλεσµα, συχνά, τη µη συµβατότητα των κανόνων ρύθµισης και την 

αύξηση της δυσκολίας παρακολούθησης και ελέγχου των κινδύνων που συνοδεύουν τη 

λειτουργία τους. Επιπλέον, η µη συµβατότητα των κανόνων ρύθµισης µπορεί να οδηγήσει σε 

προβλήµατα ρυθµιστικής εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (regulatory arbitrage), αλλά και σε 

υψηλό κόστος λειτουργίας των κεφαλαιαγορών.  

Ταυτόχρονα, αυξάνει τον κίνδυνό τους και µειώνει την αποτελεσµατική κατανοµή 

κεφαλαίων στις διάφορες οικονοµίες. Μία πρώτη ερµηνεία των παραπάνω οδηγεί αβίαστα στο 

συµπέρασµα ότι η εναρµόνιση των κανόνων των εθνικών εποπτικών αρχών είναι απαραίτητη 

για να διασφαλίσει τα οφέλη από την παγκοσµιοποίηση των αγορών. Πράγµατι, οι διεθνείς 

κεφαλαιαγορές έχουν προχωρήσει στην εναρµόνιση ρυθµιστικών κανόνων τους και εποπτικών 

διαδικασιών τους σε µεγάλο βαθµό. Για παράδειγµα, πολλές χώρες έχουν τροποποιήσει τη 

σχετική νοµοθεσία τους αναφορικά µε την εταιρική διακυβέρνηση, ώστε να είναι 

εναρµονισµένη και συµβατή σε ένα κεφαλαιοποιητικό χρηµατοοικονοµικό σύστηµα.  

Συγχρόνως, εναρµόνιση κανόνων έχουµε και κάτω από την αιγίδα διεθνών ινστιτούτων 

και οργανισµών. Για παράδειγµα, το 2005 τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. υιοθέτησαν τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (IAS). Η Ε.Ε. στοχεύει στη δηµιουργία µιας πλήρως απελευθερωµένης 

κοινής χρηµατοοικονοµικής αγοράς, η οποία θα συµβιβάζεται µε το νοµοθετικό πλέγµα και τις 

δοµές εταιρικής διακυβέρνησης κάθε χώρας-µέλους, υποχρεώνοντας κάθε χώρα να προχωρήσει 

σε αµοιβαία αναγνώριση των εθνικών νόµων κάτω από την προϋπόθεση της αποδοχής κοινών 

αρχών.  

Το τελευταίο παράδειγµα της Ε.Ε. σηµαίνει ότι η εναρµόνιση των ρυθµιστικών κανόνων 

αποκλειστικά δεν µπορεί να επιτευχθεί, τόσο σε τεχνικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Εάν σε 

τεχνικό επίπεδο είναι προφανές, λόγω της έντονης, πολλές φορές, διαφοροποίησης των εθνικών 

αγορών, σε λειτουργικό επίπεδο είναι κατανοητό διότι θα δηµιουργηθεί ένα δύσκαµπτο 

ρυθµιστικό σύστηµα και δυσκίνητο στην προσαρµογή των µεταβολών των κεφαλαιαγορών. Η 

εναρµόνιση των κανόνων και πρακτικών των ρυθµιστικών αρχώς είναι ακόµα δυσκολότερη στο 
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επίπεδο της εφαρµογής των ρυθµιστικών αρχών, όπου κάθε χώρα επιθυµεί την αυτονοµία της 

και, δεν θα επέτρεπε την εφαρµογή των κανόνων ρύθµισης σε µια κοινή παγκόσµια αρχή.  

Τα τελευταία δέκα χρόνια, υπό την πίεση δυσµενών επιχειρηµατικών εξελίξεων σε 

αρκετές χώρες, ξεκίνησε από τη Βρετανία µια πρωτοβουλία µεταρρύθµισης του συστήµατος 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης των Βρετανικών επιχειρήσεων που µεταδόθηκε σύντοµα σε πολλές 

χώρες σε όλες τις Ηπείρους. Τα εµπειρικά ευρήµατα ενισχύουν την άποψη πως οι κανόνες 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφ’ όσον εφαρµοσθούν σωστά, αυξάνουν την εταιρική αξία και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

 Στη χώρα µας ο Μετοχικός Ακτιβισµός, ο οποίος συνίσταται στην ενεργό συµµετοχή 

Θεσµικών και µη Θεσµικών επενδυτών στα δρώµενα των επιχειρήσεων και στον διαρκή έλεγχο 

του επιπέδου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 2004, 

από τον Σύνδεσµο Επενδυτών & ∆ιαδικτύου-(ΣΕ∆)  

Ο ορισµός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µέσα από την επιχειρηµατική λειτουργία 

είναι: Υπεύθυνη κοινωνική συµπεριφορά της επιχείρησης στο περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται, αρµονική σχέση µε τις οµάδες κοινού που επηρεάζει, συνειδητή ουσιαστική 

ολοκληρωµένη διαρκής δέσµευση της επιχείρησης έναντι της κοινωνίας και ανταπόδοση της 

εµπιστοσύνης της. 

Κατά συνέπεια η σύγχρονη επιχειρηµατική διαχείριση οφείλει να προσαρµόζεται σε µια 

διαρκώς µεταβαλλόµενη κοινωνία, στην οποία οι ανάγκες και οι προσδοκίες του κοινού πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψην. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προσφέρει βελτίωση της φήµης και 

ηπιότερη αντιµετώπιση σε µια κρίση. Έτσι σταδιακά δηµιουργούνται ικανοποιηµένοι 

καταναλωτές, ικανοποιηµένοι εργαζόµενοι, ικανοποιηµένες τοπικές κοινότητες. Με αυτόν τον 

τρόπο αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης σε σχέση µε άλλες επιχειρήσεις. 

 

9.4     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι µέτοχοι και ιδίως οι θεσµικοί επενδυτές τόσο καιρό και ιδίως στις εκρηκτικές ανόδους 

των διεθνών χρηµατιστήριων δεν έδιναν σηµασία σε πολυτελείς όπως η εταιρική διακυβέρνηση. 

Μόνο την περίοδο κρίσης ανακαλύπτουν όλοι τα ένα. Εποµένως οι περίοδοι αυτές δε πρέπει αν 

µείνουν ανεκµετάλλευτες. Η πρωτοβουλία µπορεί να προσέλθει είτε από την κυβέρνηση είτε 

από άλλον φορέα, πχ επιτροπή κεφαλαιαγοράς, διοίκηση χρηµατιστήριου. 



[70] 

 

Οι κανόνες οι σχετικοί µε την εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να είναι απλοί στην 

εφαρµογή χωρίς να µεσολαβούν πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το ιδανικό είναι τον 

έλεγχο να τον έχουν οι µέτοχοι και γι αυτό το λόγο πρέπει να διευκολυνθεί η συµµέτοχη τους 

στην εταιρική ζωή. Προς αυτήν την κατεύθυνση µπορούν να εφαρµοστούν και στην Ελλάδα 

πολλά ρυθµίσεις του common law π.χ δυνατότητα ψήφου ταχυδροµικά ή µέσω διαδικτύου και 

τη µη δέσµευση των µετόχων πριν τη συµµέτοχη στη γενική συνέλευση. 

 Ταυτόχρονα πρέπει οι ίδιοι οι µέτοχοι να ενδιαφερθούν για τα προβλήµατα τους. Ένα 

κίνητρο που θα µπόρεσε να τους δοθεί είναι π.χ η διανοµή ενός µικρού τµήµατος (πχ 5%) του 

µερίσµατος µόνο σε όσους µετόχους πήραν µέρος στην τελευταία ψηφοφορία πριν τη διανοµή 

του µερίσµατος. 

Μια εταιρεία που σέβεται τους µετόχους της µπορεί να διατηρεί ιστοσελίδες µε όλη την 

αναγκαία ενηµέρωση και επικοινωνία των µέτοχων µεταξύ τους και η µερισµατική απόδοση τω 

µέτοχων σε σχέση µε των υπόλοιπων µέτοχων του κλάδου. Επιπλέον για να διατηρείται µεγάλος 

βαθµός ανεξαρτησίας τους και για να µην επιλέγονται από τον ίδιο στενό κύκλο θα πρέπει µια 

τουλάχιστον εισηγµένη εταιρεία να προκηρύσσει τις προς πλήρωση θέσεις και όχι να 

προσλαµβάνει µε βάση προσωπικές γνωριµίες. Ωστόσο η πλήρης εξάρτηση αυτών των εµπόδιων 

θα επιτευχτεί µόνο αν ο άνθρωπος απελευθερωθεί από την απληστία. 
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ΜΕΡΟΣ Β : Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

          11οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ : ΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

1.1   ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Η πτώχευση είναι µια «συλλογική διαδικασία» που προβλέπεται σε περιπτώσεις 

αφερεγγυότητας επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια είναι η κηρυχθείσα µε δικαστική απόφαση 

νοµική κατάσταση του εµπόρου που έπαυσε την πληρωµή των ληξιπροθέσµων χρεών του 

(άρθρα 525 και 528 Εµπν). Όταν κηρυχθεί η πτώχευση, οι δανειστές του οφειλέτη δεν µπορούν 

να ασκήσουν ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα εναντίον του, αλλά ενώνονται σε µια «οµάδα», τα 

δικαιώµατα της οποίας ασκούνται από το «σύνδικο», µε σκοπό τη συνολική εκποίηση της 

περιουσίας του οφειλέτη και την ίση µεταχείριση όλων των πιστωτών. Αποφεύγονται έτσι ο 

πανικός των πιστωτών, η σώρευση δικών, η σπουδή στην κατάσχεση των επιµέρους 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και τελικά η καταστροφή της επιχείρησής του. 

 

                    1.2   ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

Κλασική κατεύθυνση της πτώχευσης ήταν αφενός µεν η ικανοποίηση των πιστωτών στο 

µεγαλύτερο δυνατόν βαθµό, αλλά και η επιβολή κυρώσεων εναντίον του οφειλέτη. Η παύση των 

πληρωµών και γενικά η αφερεγγυότητα εθεωρείτο αποτέλεσµα κακής και ασύνετης διαχείρισης, 

ενδεχοµένως δε δολιότητας ή και απάτης σε βάρος των πιστωτών. Η ατίµωση του οφειλέτη 

("stigma of bankruptcy"), η προσωποκράτησή του, η επιβολή δυσµενών οικογενειακών, 

κοινωνικών και επαγγελµατικών µειώσεων και ανικανοτήτων ήταν κυρώσεις προβλεπόµενες 
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από τις παλαιότερες πτωχευτικές νοµοθεσίες. Οι σύγχρονες εξελίξεις µετέβαλαν τη λειτουργία 

της πτώχευσης. 

Πρώτον, οι οικονοµικές διακυµάνσεις και οι κρίσεις ολόκληρων επιχειρηµατικών κλάδων 

καθιστούν συχνότατα την επιχειρηµατική αποτυχία αποτέλεσµα ατυχίας, που δεν επιτρέπεται να 

οδηγεί σε στιγµατισµό. ∆εύτερον και κυριότερο, από τις αρχές της δεκαετίας του '60 

συνειδητοποιήθηκε διεθνώς ότι η πτωχευτική διαδικασία δεν πρέπει να αποβλέπει µόνο στην 

ικανοποίηση των πιστωτών, αλλά παράλληλα και στη διατήρηση ή και τη διάσωση της 

επιχείρησης του οφειλέτη µέσω κατάλληλης "εξυγιαντικής" χρηµατοδότησης, κατάλληλης 

αναδιάρθρωσης των εταιρικών δοµών, επιβολής θυσιών στους πιστωτές και διαφύλαξης των 

θέσεων εργασίας. Τούτο δε διότι η πτώχευση της επιχείρησης επιφέρει τη διάλυσή της και 

συνεπώς ένα βαρύ κοινωνικό και οικονοµικό κόστος, που συνεπάγεται "απώλεια αξιών" 

(θέσεων εργασίας, παραγωγικών µέσων, κανονικού εφοδιασµού της αγοράς κλπ.).  

Στο "εξυγιαντικό" οπλοστάσιο ανήκει και η µεταβίβαση της επιχείρησης ως συνόλου σε 

νέο φορέα ή η εκµίσθωσή της. Με τη λογική αυτή εθνικές νοµοθεσίες, όπως η γαλλική, η 

ιταλική, η αγγλική, αλλά και η ελληνική ( π.χ ο νόµος περί προβληµατικών επιχειρήσεων του 

1983) θέσπισαν ένα πλαίσιο για τη διάσωση των αφερέγγυων επιχειρήσεων. Ωστόσο, η 

προσπάθεια δεν απέδωσε τους αναµενόµενους καρπούς.  

Η διάσωση της επιχείρησης απαιτεί κεφάλαια, που στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

δεν µπορούν να αντληθούν από το τραπεζικό σύστηµα, οπότε καταβάλλονται από το κράτος µε 

µορφή δανείων ή αυξήσεων κεφαλαίου. Στην τελευταία περίπτωση η πτώχευση καταλήγει σε 

µερική τουλάχιστον εθνικοποίηση, ενώ σε κάθε περίπτωση ανακύπτει ζήτηµα κρατικών 

ενισχύσεων, διατάραξης του ανταγωνισµού και µετάδοσης της προβληµατικότητας σε υγιείς 

επιχειρήσεις, οπωσδήποτε δε και αλλοτρίωσης των πιστωτών. 

Έτσι την "εξυγιαντική ευφορία" των δεκαετιών '70 και '80 διαδέχθηκε σκεπτικισµός και 

τάση επιστροφής στην παραδοσιακή αποστολή του πτωχευτικού δικαίου (την ικανοποίηση των 

πιστωτών), χωρίς όµως τον κυρωτικό χαρακτήρα. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν οι νεότερες 

ευρωπαϊκές νοµοθεσίες της δεκαετίας του '90 και µετά. Πρόσφατα έχει σηµειωθεί µια 

ανακαίνιση των νοµοθεσιών αυτών (Γαλλία, Γερµανία, Αγγλία, και σε πολλές άλλες χώρες), µε 

σαφή στόχο την προστασία των πιστωτών.  

 

 

 



[73] 

 

1.3     ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

 Η εµπορική ιδιότητα του οφειλέτη (φυσικού ή νοµικού προσώπου). Εξαίρεση 

αποτελούν νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό, έστω και αν δεν έχουν 

εµπορική ιδιότητα, και τα οποία µπορούν να πτωχεύσουν. 

 Η παύση πληρωµών των εµπορικών χρεών οριζόµενη από το νόµο ως αδυναµία 

εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεών του, κατά τρόπο γενικό και 

µόνιµο ή επίσηµη δήλωση του εµπόρου ότι αναστέλλει τις πληρωµές των εµπορικών του 

χρεών.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το πρόσωπο κηρύσσεται σε πτώχευση ακόµη και αφού απολέσει 

την εµπορική του ιδιότητα και µετά το θάνατο του αρκεί η δεύτερη των ουσιαστικών 

προϋποθέσεων να συνέτρεχε κατά το χρόνο κατά τον οποίο αυτός είχε την ιδιότητα του 

εµπόρου. 

Αφερεγγυότητα είναι η κατάσταση όπου βρίσκεται κάποιος, όταν το παθητικό της 

περιουσίας του είναι µεγαλύτερο από το ενεργητικό και αδυνατεί να ικανοποιήσει τους 

δανειστές του. Προηγούµενες διαδικασίες προληπτικού σκοπού είναι η λήψη ασφαλιστικών 

µέτρων και έκδοση διαταγής πληρωµής. Τυπικές διαδικασίες είναι η πτώχευση, ειδική 

εκκαθάριση, προσωρινή διαχείριση, διοίκηση και διαχείριση από τους πιστωτές και υπαγωγή 

επιχείρησης υπό επίτροπο προς σύναψη συµβιβασµού µε τους πιστωτές. 

 

∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

 

Η δικαστική απόφαση που εκδίδεται από το αρµόδιο " πτωχευτικό δικαστήριο, του 

πολυµελούς δηλ. πρωτοδικείου, που εδρεύει στον "τόπο των κύριων συµφερόντων" του 

οφειλέτη, εκεί δηλαδή που ο έµπορος έχει το κύριο εµπορικό του κατάστηµα. 

Την κήρυξη της πτώχευσης µπορούν να ζητήσουν τα ακόλουθα πρόσωπα: Πρώτον, κάθε 

πιστωτής που έχει έννοµο συµφέρον. ∆εύτερον, ο εισαγγελέας πρωτοδικών, εφόσον τούτο 

δικαιολογείται από λόγους δηµόσιου συµφέροντος. Και τρίτον, ο ίδιος ο οφειλέτης. Μάλιστα ο 

οφειλέτης όχι απλώς δικαιούται, αλλά και υποχρεούται να ζητήσει την πτώχευσή του, αν έχει 

ήδη περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωµών. Το πτωχευτικό δικαστήριο θα κηρύξει την 

πτώχευση του οφειλέτη, αν διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
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διαφορετικά θα απορρίψει την αίτηση. Σε πτώχευση κηρύσσονται φυσικά πρόσωπα και 

επιχειρήσεις, ενώ σε ειδική εκκαθάριση, προσωρινή διαχείριση από πιστωτές και υπαγωγή υπό 

εκκαθάριση µόνον επιχειρήσεις.  

Αίτηση υποβάλλει κάθε δανειστής αποδεικνύοντας εγγράφως την απαίτησή του. Για θέση 

επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, απαιτείται αίτηση 51% των πιστωτών, που οι απαιτήσεις 

τους είναι καταχωρηµένες στα βιβλία της. Προϋποθέσεις είναι η αναστολή ή διακοπή 

λειτουργίας για οικονοµικούς λόγους, ύπαρξη κατάστασης παύσης πληρωµών, πτώχευση ή θέση 

υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών ή υπό προσωρινή διαχείριση ή υπό εκκαθάριση, 

εφόσον δεν έχει διενεργηθεί πλειστηριασµός βασικών και σχετιζοµένων µε την παραγωγική 

διαδικασία περιουσιακών στοιχείων, και ύπαρξη έκδηλης οικονοµικής αδυναµίας πληρωµής 

ληξιπροθέσµων οφειλών.  

Με τις ίδιες προϋποθέσεις τίθεται σε ειδική εκκαθάριση επιχείρηση µε αίτηση 20% των 

πιστωτών, διοριζοµένου ειδικού διαχειριστή. Με τις ίδιες προϋποθέσεις πιστωτές, που οι 

απαιτήσεις τους εµφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τον ισολογισµό της τελευταίας 

εταιρικής χρήσης, µε αίτησή τους ή µε αίτηση της τελευταίας, ζητούν διορισµό επιτρόπου προς 

επίτευξη συµφωνίας µεταξύ πιστωτών και επιχείρησης για ρύθµιση ή περιορισµό χρεών.  

Εταιρία τίθεται υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών µε απόφαση, αν διαπιστωθεί 

παύση πληρωµών, υποβληθεί αίτηση 55% των εµφανιζόµενων στα βιβλία της πιστώσεων και 

συγκατατεθεί ειδική επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο προσωρινός διαχειριστής προβαίνει 

σε ενέργειες συντήρησης της επιχείρησης καλώντας τους µετόχους σε συνέλευση για συναίνεση 

στη θέση της εταιρείας υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών. Σε πτώχευση κηρύσσονται 

φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ σε ειδική εκκαθάριση, προσωρινή διαχείριση από 

πιστωτές και υπαγωγή υπό εκκαθάριση µόνον επιχειρήσεις 

 

1.4    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης κήρυξης πτώχευσης, διορίζεται εισηγητής δικαστής, 

που επιβλέπει τις εργασίες της, και δικηγόρος ως προσωρινός σύνδικος, που καθίσταται 

οριστικός, αν τον εγκρίνει η συνέλευση των πιστωτών, και εκπροσωπεί τον πτωχό και την 

οµάδα αυτών. Ο σύνδικος ενεργεί πράξεις διαπίστωσης ενεργητικού και παθητικού και 

εκπροσωπεί τον πτωχό σε δίκες σχετικές µε την πτωχευτική περιουσία. Περατωθείσης της 

πτώχευσης εκποιεί και διανέµει την περιουσία στους πιστωτές, που εµφανίζονται στη γενική 
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συνέλευση αναγγέλλοντας τις απαιτήσεις τους, οι οποίες περιλαµβάνονται σε κατάλογο, που 

καταρτίζει. Μη υφιστάµενου ενεργητικού µε έκθεση του εισηγητή το δικαστήριο κηρύσσει 

παύση των εργασιών. 

∆ιαρκούσης της πτώχευσης ο πτωχός δεν έχει δικαίωµα διοίκησης της περιουσίας, 

λαµβάνει όµως κατεπείγοντα µέτρα διασφάλισής της αδρανούντος του συνδίκου. Οι ειδικές 

εκκαθαρίσεις και ο διορισµός εκκαθαριστών γίνονται από το Εφετείο µε αίτηση πιστωτών, όπως 

και διορισµός επιτρόπου και επικύρωση της συµφωνίας. ∆ηµοσιευθέντων των αποφάσεων παύει 

η διαχείριση της επιχείρησης από τα καταστατικά όργανα και στη µεν περίπτωση του άρθρου 46 

ο εκκαθαριστής εκποιεί την περιουσία µεµονωµένα ή συνολικά µε αναγκαστικό πλειστηριασµό 

ικανοποιώντας τους αναγγελθέντες πιστωτές, στη δε περίπτωση του άρθρου 46α η επιχείρηση 

εκποιείται συνολικά µε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, ο εκκαθαριστής καταρτίζει σύµβαση, 

εισπράττει το τίµηµα και το διανέµει σύµφωνα µε τον πίνακα.  

Επί θέσεως εταιρίας σε προσωρινή διαχείριση ο διαχειριστής προβαίνει σε ενέργειες 

συντήρησης της περιουσίας εκπροσωπώντας την ενώπιον δικαστηρίων και δηµοσίων αρχών, 

συντάσσοντας απογραφή και ισολογισµό, καλεί τους πιστωτές να υποβάλουν απαιτήσεις, 

συντάσσει πίνακα και καλεί τους µετόχους να συναινέσουν στη συνέχιση της εταιρείας από τους 

πιστωτές, που αναλαµβάνοντας διοίκηση και διαχείριση, διορίζουν διοικούσα επιτροπή, 

προβαίνουσα σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση µετοχών, που χορηγούνται σε αυτούς 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις τους. Μετά πάροδο 3 ετών οι πιστωτές δύνανται να εξουσιοδοτήσουν 

τη διοικούσα επιτροπή να επιδιώξει τη διάλυση ή τη θέση της επιχείρησης υπό ειδική 

εκκαθάριση. 

 

1.5    ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

Η πτώχευση γνωστοποιείται στους πιστωτές µε δηµοσίευση της απόφασης, που ορίζει 

εισηγητή, σύνδικο, τόπο και χρόνο γενικής συνέλευσης. ∆ήλωση των πιστώσεων γίνεται µε 

κατάθεση τίτλων και σηµειώµατα αρχικά στον εισηγητή και διορισθέντος οριστικού συνδίκου ή 

τον εισηγητή. Μη αναγγελθέντες πιστωτές προσκαλούνται µε ατοµική πρόσκληση και 

δηµοσίευση στο ∆ελτίο του Ταµείου Συντάξεως Νοµικών. Γίνεται έλεγχος απαιτήσεων και 

συντάσσεται έκθεση του εισηγητή. Αν η απαίτηση γίνει δεκτή, ο πιστωτής ορκίζεται ενώπιων 

του, ότι είναι αληθής και αδολίευτη. Αν πιστωτής δεν ανήγγειλε απαίτηση, δύναται έως την 

τελευταία διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρισης να ασκήσει ανακοπή και, αν γίνει δεκτή, 
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µετέχει στη διανοµή. Απαιτήσεις οµαδικών πιστωτών ικανοποιούνται πριν τους πτωχευτικούς 

και κάθε διανοµή του ενεργητικού της περιουσίας, µετά των γενικών προνοµιούχων, ειδικών 

προνοµιούχων και ενυπόθηκων και χειρογράφων.  

Επί ειδικής εκκαθάρισης οι πιστωτές αναγγέλλονται στον εκκαθαριστή, που συντάσσει 

πίνακα. Στη διαδικασία περιλαµβάνονται απαιτήσεις προϋπάρχουσες του χρόνου υπαγωγής της 

επιχείρησης σε ανασυγκρότηση από τον ΟΑΕ, υποβολής αίτησης υπαγωγής σε ειδική 

εκκαθάριση και θέσης υπό επίτροπο. ∆εν υπόκεινται και δεν αναγγέλλονται έξοδα ειδικής 

εκκαθάρισης και συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης, διαχείρισης και λειτουργίας 

προηγηθείσας πτώχευσης και εκτέλεσης. Ακολούθως συντάσσεται πίνακας κατάταξης. 

Αµφίβολες ή εσφαλµένα καταταγείσες απαιτήσεις κατατάσσονται τυχαία ή υπό αίρεση. Επί 

εκκαθάρισης του άρθρου 46α ο εκκαθαριστής δηµοσιεύει πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων. 

Για την κατάταξη ισχύει ό,τι και στην περίπτωση του άρθρου 46. Στην ειδική εκκαθάριση 

εταιρίας υπό διοίκηση και διαχείριση πιστωτών εφαρµόζονται για την κατάταξη απαιτήσεων τα 

άρθρα 975 επ. ΚΠολ∆ και 61 ΚΕ∆Ε. 
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22οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

2.1    ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

• Συνέπειες που αφορούν τον πτωχό  

• Συνέπειες που αφορούν στου πτωχευτικούς πιστωτές 

i. Προσωπικές 

ii. Περιουσιακές 

 

Προσωπικές συνέπειες που αφορούν τον πτωχό 

∆ηµοσιευθείσης της απόφασης, ο πτωχός χάνει την εξουσία διαθέσεως της περιουσίας 

του, που δεν περιλαµβάνει ακατάσχετες απαιτήσεις, ανεπίδεκτα µεταβιβάσεως δικαιώµατα και 

µεταναστευτική περιουσία.  

 Ο πτωχός στερείται ορισµένα δικαιώµατα, όπως το δικαίωµα να διορίζεται διοικητικός, 

δικαστικός ή δηµόσιος υπάλληλος ή στερείται ορισµένες ικανότητες, όπως το να ασκήσει 

δηµόσιο λειτούργηµα, να διορισθεί σύνδικος κτλ 

 Υφίσταται περιορισµούς της προσωπικής του ελευθερίας, όπως να µην κατοχυρώνεται το 

απόρρητο της προσωπικής του αλληλογραφίας και να επιβάλλεται η προσωπική του 

κράτηση ως αστυνοµικό µετρό 

 Εγγράφεται στα µητρώα πτωχευσάντων 
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Περιουσιακές συνέπειες που αφορούν τον πτωχό 

 Πτωχευτική αλλοτρίωση µε την οποία ο πτωχός στερείται του δικαιώµατος να 

διαχειρίζεται και να διαθέτει την πτωχευτική περιουσία. Αυτό το δικαίωµα περιέρχεται 

στο σύνδικο.  

 Ο πτωχός δε νοµιµοποιείται ενεργητικά και παθητικά σε  δίκες που αφορούν την 

πτωχευτική περιουσία 

 Κάθε πράξη που αφορά τη διαχείριση ή διάθεση στοιχείου της πτωχευτικής περιουσίας 

είναι ανενεργής. 

 

Συνέπειες αφορούν στους πτωχευτικούς πιστωτές 

Οι πτωχευτικοί πιστωτές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες  

 Τους πτωχευτικούς 

 Τους µεταπτωχευτικούς 

 Τους πιστωτές της οµάδας 

 

Πτωχευτικοί πιστωτές είναι οι αυτοί που έγιναν δανειστές από πράξη του πτωχού που 

τελέστηκε πριν κηρυχτεί η πτώχευση. Οι απαιτήσεις των πτωχευτικών πιστωτών 

χαρακτηρίζονται ως πτωχευτικές απαιτήσεις ή πτωχευτικά πιστώµατα. 

Μεταπτωχευτικοί πιστωτές αυτοί που έγιναν δανειστές από πράξη του πτωχού µετά την 

πτώχευση. Οι απαιτήσεις των µεταπτωχευτικών πιστωτών χαρακτηρίζονται ως µεταπτωχευτικές 

απαιτήσεις ή µεταπτωχευτικά πιστώµατα. 

Πιστωτές της οµάδας αυτοί που έγιναν δανειστές από πράξη του συνδίκου ως διοικητή 

της πτωχευτικής περιουσίας ως και ορισµένες κατηγορίες πιστωτών των οποίων η αξίωση καθ’ 

υποκατάσταση έγινε υποχρέωση της οµάδας των πιστωτών απαιτήσεις τους χαρακτηρίζονται ως 

οµαδικές απαιτήσεις ή οµαδικά πιστώµατα.  

Νεότερη διάταξη (άρθρο 6 παρ.18 περίπτωση ν.2479/97) δηµιούργησε την κατηγορία των 

‘ ’οιονεί οµαδικών πιστωτών ‘’  οι απαιτήσεις των οποίων αποτελούν µεν οµαδικά πιστόµατα 

που όµως θα ικανοποιηθούν από άλλη µορφή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης πχ ειδική 

εκκαθάριση. 
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Τελευταία µορφή δανειστών είναι οι δανειστές µειωµένης εξασφάλισης οι οποίοι κατά τη 

συµφωνία που τελεί υπό ορισµένους ορούς δέχονται οι απαιτήσεις τους σε περίπτωση 

πτώχευσης του οφειλέτη να ικανοποιηθούν µετά τις απαιτήσεις των ανέγγυων πιστωτών. 

Η διάκριση αυτή έχει µεγάλη σηµασία γιατί από αυτή θα εξαρτηθεί ο τρόπος διάκρισης 

της περιουσίας από την όποια θα ικανοποιηθούν. Έτσι όσο τουλάχιστον διαρκεί η πτώχευση, οι 

πτωχευτικοί πιστωτές θα ικανοποιηθούν από την πτωχευτική περιουσία µέσω της πτωχευτικής 

διαδικασίας. Αυτοί είναι οι δανειστές για τους οποίους υπάρχει η πτώχευση. Οι µεταπτωχευτικοί 

ικανοποιούνται από τη µεταπτωχευτική περιουσία σύµφωνα µε το κοινό δικονοµικό δίκαιο και 

εκείνοι της οµάδας από την πτωχευτική περιουσία και µάλιστα πριν να ικανοποιηθούν οι 

πτωχευτικοί δανειστές άλλα σύµφωνα µε το κοινό δικονοµικό δίκαιο. 

Πτωχευτική είναι η περιουσία που υπάρχει όταν κηρύσσεται η πτώχευση και 

µεταπτωχευτική εκείνη που τυχόν ο πτωχός απόκτησε µετά την πτώχευση και την όποια 

ελεύθερα διοικεί. Εξάλλου οι πτωχευτικοί πιστωτές διακρίνονται σε εγχειρόγραφους ή 

ανέγγυους, ενέγγυους ή εµπραγµάτως ασφαλισµένους και γενικώς και ειδικώς προνοµιούχους. 

Εγχειρόγραφοι ή ανέγγυοι πιστωτές καλούνται αυτοί έχουν ενοχική απαίτηση κατά του 

πτωχού, που δεν είναι ασφαλισµένη ούτε µε εµπράγµατη ασφάλεια ούτε µε προνόµιο. 

Ενέγγυοι ή εµπραγµάτως ασφαλισµένοι καλούνται εκείνοι που έχουν εµπράγµατη 

ασφάλεια (ενέχυρο ή υποθήκη) ή ειδικό προνόµιο σε αντικείµενα της πτωχευτικής περιουσίας, 

δηλαδή εκείνοι που έχουν το δικαίωµα να ικανοποιηθούν κατά προτίµηση από την άξια 

συγκεκριµένου στοιχείου της πτωχευτικής περιουσίας.  

Γενικώς προνοµιούχοι καλούνται αυτοί που έχουν γενικό προνόµιο, δηλαδή εκείνοι που 

έχουν το δικαίωµα να ικανοποιηθούν κατά προτίµηση από την άξια ολόκληρης της πτωχευτικής 

περιουσίας. 

Αµέσως µετά την κήρυξη της πτώχευσης, οι ανέγγυοι πιστωτές στερούνται το δικαίωµα 

να διώξουν ατοµικά τον πτωχό, δηλαδή το δικαίωµα να επιδιώξουν να ικανοποιήσουν την 

απαίτηση τους σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το κοινό δικονοµικό δίκαιο διαδικασία. 

Προκειµένου αυτοί να ικανοποιηθούν, οφείλουν να ακολουθούσουν την πτωχευτική διαδικασία 

συγκεκριµένα δε να αναγγείλουν και να επαληθευόσουν τις απαιτήσεις τους. Έξαλλου οι 

απαιτήσεις τους γίνονται ληξιπρόθεσµες και αν πρόκειται για τοκοφόρες παράγουν τόκους. Οι 

ενέγγυοι πιστωτές που έχουν ενοχική απαίτηση όσο και εµπράγµατη, υπάγονται όσον άφορα το 

την ενοχική αξίωση στο καθεστώς που ισχύει για τους ανέγγυους. Όµως όσον άφορα την 

εµπράγµατη αξίωση τους υπάρχει ιδιάζουσα ρύθµιση.  
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Οι γενικώς προνοµιούχοι πιστωτές υπόκεινται κατ αρχήν στις προβλεπόµενες συνέπειες 

για τους ανέγγυους πιστωτές. Οι δανειστές αυτοί λόγω του γενικού προνοµίου, κατατάσσονται 

πρώτοι και στη συνεχεία οι ανέγγυοι πιστωτές στο υπόλοιπο που τυχόν θα υπάρχει. 

Κατά την διαδικασία της πτώχευσης αναστέλλονται ατοµικές διώξεις των ανέγγυων και 

γενικών προνοµιούχων, ενώ οµαδικοί, µεταπτωχευτικοί και εµπραγµάτως ασφαλισµένοι ή 

ειδικοί προνοµιούχοι τις διατηρούν. Εντός 24 ωρών από την κήρυξη ο Ειρηνοδίκης σφραγίζει 

και απογράφει την πτωχευτική περιουσία. Τα πράγµατα παραδίδονται στο σύνδικο και τα 

χρήµατα στο ∆ηµόσιο Ταµείο. Επί διορισµού επιτρόπου επιχείρησης δηµοσιευθείσης της 

απόφασης αναστέλλονται ατοµικά µέτρα εκτέλεσης, όχι όµως άσκηση αγωγής και ενδίκων 

µέσων. ∆ιάθεση περιουσιακών στοιχείων και τροποποίηση καταστατικού απαιτεί συναίνεση του 

επιτρόπου.  

Η επικυρωθείσα από το δικαστήριο συµφωνία δεσµεύει µη συµβληθέντες πιστωτές. Επί 

ειδικής εκκαθάρισης από την εποµένη ηµέρα υποβολής αίτησης απαγορεύονται αναγκαστική 

εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικού µέτρου και κήρυξη πτώχευσης. ∆ηµοσιευθείσης της απόφασης 

διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας περιέρχονται στον ειδικό εκκαθαριστή. Επί προσωρινής 

διαχείρισης εταιρίας και διοίκησης και διαχείρισης από τους πιστωτές υποβληθείσης αίτησης 

απαγορεύονται αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικού µέτρου και κήρυξη πτώχευσης για 

οφειλές γεννηθείσες πριν την αίτηση. Τη διοίκηση έχει αρχικά ο διαχειριστής και µεταγενέστερα 

η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών 

 

2.2    ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 

 

Πτωχευτικοί πιστωτές -Η πτώχευση υπάρχει µόνο ως προς αυτούς. Αυτοί µπορούν να 

ικανοποιηθούν µόνο µέσω της πτώχευσης και µόνο µέσα από την πτωχευτική περιουσία. Η 

µεταπτωχευτική περιουσία υπόκειται στους πτωχευτικούς πιστωτές µόνο αν η πτώχευση 

περατώθηκε µε απλό συµβιβασµό µε εγκατάλειψη της περιουσίας γιατί οι πιστωτές αυτοί 

αρκούνται σ’ αυτό που θα πάρουν από την εκκαθάριση της περιουσίας που εγκαταλείφτηκε. 

Μεταπτωχευτικοί πιστωτές- Η πτωχευτική διαδικασία δεν τους αφορά. Αυτοί δεν 

υπόκειται σε αναγγελία της απαίτησης τους ή στη διαδικασία της επαλήθευσης ούτε 

κατατάσσονται στον πινάκα που συντάσσεται από το σύνδικο. Μπορούν όµως να εγείρουν 

αγωγή κατά του ιδίου του πτωχού, να επιτύχουν εκτελεστό τίτλο και να προβούν σε 

αναγκαστική εκτέλεση κατά τη διάρκεια της πτώχευσης επί της µεταπτωχευτικής περιουσίας. Οι 
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µεταπτωχευτικοί πιστωτές µπορούν να υποληφθούν τις πτωχευτικής περιουσίας µόνο µετά το 

πέρας της πτώχευσης και εφόσον επήλθε σύγχυση µεταξύ πτωχευτικής και µεταπτωχευτικής 

περιουσίας µε απλό συµβιβασµό ή µε ένωση πιστωτών. 

Πιστωτές της οµάδας- Ευρίσκονται έκτος της πτωχευτικής διαδικασίας. Για να 

ικανοποιηθεί η απαίτηση τους µπορούν να εγείρουν αγωγή κατά του συνδίκου ως διοικητή της 

πτωχευτικής περιουσίας, αποκτώντας δε εκτελεστό τίτλο ικανοποιούνται προηγούµενοι των 

πτωχευτικών πιστωτών µόνο από την πτωχευτική περιουσία. 

Οι οµαδικές απαιτήσεις διακρίνονται σε οµαδικά χρέη που δηµιουργούνται από τη δράση 

του συνδίκου και οµαδικές δαπάνες που αφορούν έξοδα διοίκησης ή δικαστικά δαπανήµατα. Οι 

περισσότερες από αυτές αποτελούν αξιώσεις από πράξεις προς όφελος της οµάδας των 

πιστωτών και γι' αυτό δικαιολογείται η προνοµιακή µεταχείριση σε σχέση µε τους πτωχευτικούς 

πιστωτές. Οφειλέτης των οµαδικών πιστωτών είναι ο φορέας της πτωχευτικής περιουσίας. 

Οµάδα των πιστωτών -Με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση αυτοδικαίως οι 

πτωχευτικοί πιστωτές ενώνονται και οργανώνονται σε µια οµάδα. Στην οµάδα µετέχουν όλοι οι 

in abstracto πτωχευτικοί πιστωτές αλλά στη συνελεύσεις µετέχουν µονό οι in concreto πιστωτές 

 

2.2α   ΝΟΜΙΜΗ ΥΠΟΘΗΚΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 581 
Ε.Ν, η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση δηµιουργεί 

δικαίωµα προς εγγραφή υποθήκης επί ακίνητων του πτωχού στο όνοµα της οµάδας των 

πιστωτών που αποσκοπεί στην εξασφάλιση σαφέστερης θέσης των δικαιωµάτων της οµάδας στα 

ακίνητα του πτωχού. 

Ανέγγυοι ή εγχειρόγραφοι πιστωτές είναι όλοι γενικώς οι πιστωτές οι απαιτήσεις των 

οποίων φέρουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά χωρίς όµως να είναι εξοπλισµένες µε υποθήκη, 

ενέχυρο ή κάποιο προνόµιο. 

Ενέγγυοι είναι οι πιστωτές εκείνοι των οποίων η απαιτήσεις είναι εξοπλισµένες µε 

υποθήκη, ενέχυρο ή κάποιο προνόµιο. 

Από το ένα µέρος δεδοµένου ότι έχουν ενοχική απαίτηση υπάγονται καθ’ ολοκληρίαν στη 

µεταχείριση των ανέγγυων πιστωτών, από το άλλο µέρος όµως κατά την ενάσκηση της 

εµπράγµατης αξίωσης τους υπάγονται σε προνοµιακή µεταχείριση. 
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Γενικώς προνοµιούχοι πιστωτές είναι εκείνοι των οποίων η απαίτηση είναι εξοπλισµένη 

µε γενικό προνόµιο επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του πτωχού. Το γενικό προνόµιο 

τους συνίσταται σε δικαίωµα τους να ικανοποιηθεί η απαίτηση τους κατά προτίµηση από την 

άξια ολόκληρης της πτωχευτικής περιουσίας. 

 

2.2β ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΓΓΥΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 

 

Οι πιστωτές µε την δηµιουργία της οµάδας δεν απορροφώνται από αυτήν αλλά διατηρούν 

ατοµικά δικαιώµατα που τους χορηγούνται από το πτωχευτικό δίκαιο. Μετέχουν στην 

πτωχευτική διαδικασία µε αναγγελία και επαλήθευση των απαιτήσεων τους µε σκοπό να 

καταταγούν στον πινάκα που συντάσσεται από το σύνδικο. Η κήρυξη της πτώχευσης τους δίνει 

το δικαίωµα συµµετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης της πτωχευτικής περιουσίας. Τα 

δικαιώµατα αυτά αποτελούν αντιστάθµισµα των επερχόµενων σοβαρών αλλοιώσεων µε την 

πτώχευση στα δικαιώµατα των πιστωτών κατά του οφειλέτη τους πριν από την πτώχευση. 

Οι αλλοιώσεις αυτές αναφέρονται στους ανέγγυους πιστωτές και σ αυτούς που έχουν 

γενικό προνόµιο. Η µόνη διαφορά µεταξύ αυτών των 2 κατηγοριών πιστωτών είναι ότι κατά το 

τελευταίο στάδιο της πτώχευσης οπού οι προνοµιούχοι πιστωτές κατατάσσονται προνοµιακά 

έναντι των ανέγγυων. Οι συνέπειες της πτώχευσης ως προς του ανέγγυους και τους γενικώς 

προνοµιούχους πιστωτές από άποψη αλλοίωσης των ατοµικών τους δικαιωµάτων συνίστανται σε : 

 άρση του δικαιώµατος ατοµικής δίωξης του πτωχού. Από την κήρυξη της πτώχευσης οι 

πτωχευτικοί πιστωτές δε µπορούν να ασκήσουν κατά του πτωχού τα ατοµικά καταδιωκτικά 

µετρά προς ικανοποίηση των αιτήσεων τους. Αυτό απορρέει από τη φύση της πτώχευσης ως 

καθολικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης 

 πλασµατική λήξη των ληξιπροθέσµων απαιτήσεων τους Στο άρθρο 535 παρ.1 
Ε.Ν 

καθιερώνεται η αρχή σύµφωνα µε την όποια ''από της κήρυξης της πτώχευσης οι µη 

ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις κατά του πτωχεύσαντος καθίστανται απαιτητές έναντι αυτού '' 

        παύση της τοκογονίας. 
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2.2γ   ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΓΓΥΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

 

Οι ενέγγυοι πιστωτές έκτος από ενοχική έχουν και εµπράγµατη αξίωση (ενέχυρο ή 

υποθήκη) επί συγκεκριµένου στοιχείου (πχ οικίας, αυτοκίνητου). Η αλλοίωση των ατοµικών 

δικαιωµάτων δεν ισχύει ως προς αυτούς. Ο εµπραγµάτως ασφαλισµένος δανειστής δικαιούται 

και µετά την κήρυξη της πτώχευσης να εγείρει εµπράγµατη αγωγή στρεφόµενος κατά του 

συνδίκου (αρθρο534 Ε.Ν). Κατ εξαίρεση ο ενέγγυος πιστωτής δε µπορεί αρχίσει αναγκαστική 

εκτέλεση µετά την επέλευση του σταδίου της ένωσης πιστωτών γιατί µε την επέλευση αυτού του 

σταδίου η αναγκαστική εκποίηση της πτωχευτικής περιούσιας ενεργείται µονό από το σύνδικο 

(άρθρο 666 Ε.Ν). 

 

2.3    ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ 

 

Στην πτωχευτική διαδικασία περιλαµβάνονται µονό αντικείµενα που ανήκουν στον πτωχό. 

Αντικείµενα που δεν ανήκουν σ' αυτόν και εµφανίζονται ως στοιχεία της πτωχευτικής 

περιουσίας µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διεκδίκησης. ∆ιεκδίκηση είναι ο διαχωρισµός 

από την πτωχευτική περιουσία αντικειµένου που δεν ανήκει σ εκείνον που πτώχευσε. Ο κύριος 

του αντικείµενου δικαιούται να ζητήσει τον αποχωρισµό του ασκώντας κατ αρχήν τη 

διεκδικητική αγωγή κατά τις γενικές διατάξεις (άρθρο 1094 Α.Κ) π.χ η αξίωση κύριου του 

πράγµατος την επικαρπία του οποίου έχει ο πτωχός. 
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33οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥΣ-ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

3.1    ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥΣ 

 

Οι εκκρεµείς κατά την κήρυξη της πτώχευσης αµφοτεροβαρείς συµβάσεις δε λύνονται µε 

την πτώχευση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδραση της πτώχευσης στη µίσθωση εργασίας. Η 

πτώχευση του εργοδότη δεν επιφέρει τη λύση της σύµβασης εργασίας. Η καταγγελία της 

σύµβασης εργασίας που γίνεται από το σύνδικο χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης είναι έγκυρη, 

η δε αποζηµίωση του ν.2112/1920 αποτελεί πτωχευτική απαίτηση για την ικανοποίηση της 

οποίας ο µισθωτός έχει γενικό προνόµιο κατάταξης ενώ µέχρι την καταγγελία της εργασιακής 

σχέσης από το σύνδικο, δικαιούται τις αποδοχές και διατηρεί τα συναφή εργασιακά δικαιώµατα, 

όπως επιδόµατα εορτών και άδειας.  

Οι αξιώσεις αυτές αποτελούν πτωχευτικές απαιτήσεις όπως και η αξίωση αποζηµίωσης 

λόγω καταγγελίας από το σύνδικο µετά την κήρυξη της πτώχευσης ως και η αξίωση για µισθούς 

υπερηµερίας υποβάλλονται σε επαλήθευση και ικανοποιούνται από την πτωχευτική περιουσία 

χωρίς να µπορούν να ζητηθούν µε αγωγή κατά του συνδίκου. Ο µισθωτός που συνεχίζει να 

εργάζεται µετά την κήρυξη της πτώχευσης λόγω συνέχισης από το σύνδικο της εµπορίας έχει 

απαίτηση για τους µισθούς που αποτελούν οµαδικά πιστόµατα και δεν υπόκεινται στη 

διαδικασία επαλήθευσης 

 

3.2     ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 

∆ιαδικασίες ανασυγκρότησης είναι η διοίκηση και διαχείριση εταιρείας από τους 

πιστωτές, η ανασυγκρότηση επιχείρησης, οι διαδικασίες των άρθρων 44 και 45. Επί διοίκησης 
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και διαχείρισης µετά την αίτηση απαγορεύονται αναγκαστική εκτέλεση, λήψη ασφαλιστικού 

µέτρου και κήρυξη πτώχευσης. Η διοικούσα επιτροπή διοικεί την εταιρεία, ελέγχει τις 

πιστώσεις, αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο και διανέµει τους τίτλους. 3 έτη µετά µε αίτηση 3/5 

των πιστωτών ζητείται διάλυση της εταιρίας ή θέση σε ειδική εκκαθάριση. Με αίτηση της 

επιχείρησης ή πιστωτών τίθεται µε απόφαση του Υπουργού στη διαδικασία ανασυγκρότησης, 

διορίζεται προσωρινή διοίκηση από τον ΟΑΕ και καταρτίζεται συµφωνία για ικανοποίηση 

πιστωτών.  

Αναστέλλονται πληρωµές ληξιπρόθεσµων χρεών, µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, 

τοκοφορία και παραγραφή απαιτήσεων. Η συµφωνία µετόχων, πιστωτών και ΟΑΕ δεν θίγει 

εγγυήσεις, υποθήκες, ενέχυρα ή άλλα ειδικά προνόµια περιέχουσα µείωση απαιτήσεων ή 

χορήγηση προθεσµίας για εξόφληση. Με έγκριση του Υπουργού και δηµοσίευση στο ΦΕΚ 

παύει η προσωρινή διοίκηση και αίρεται η αναστολή ατοµικών διώξεων και άλλων µέτρων.  

Η συµφωνία πιστωτών και επιχείρησης δεσµεύει µη συµβληθέντες πιστωτές, χορηγεί 

προθεσµία εξόφλησης απαιτήσεων, µείωση ποσού µε απώλεια του υπολοίπου, περιορισµό 

εµπραγµάτων ασφαλειών και εγγυήσεων στο συµφωνηθέν προς πληρωµή και ανάκληση 

πτώχευσης. Επί επιτροπείας δηµοσιευθείσης της απόφασης αναστέλλονται µέτρα αναγκαστικής 

εκτέλεσης, λήψη ασφαλιστικών µέτρων και τοκοφορία. Έργο του επιτρόπου είναι η επίτευξη 

συµφωνίας πιστωτών και επιχείρησης, που δεσµεύει µη συµβληθέντες πιστωτές και περιορίζει 

εµπράγµατες ασφάλειες και εγγυήσεις στο συµφωνηθέν προς πληρωµή ποσό. 

 

3.3    ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Μη επιτευχθέντος πτωχευτικού συµβιβασµού οι πιστωτές τελούν σε κατάσταση ένωσης, 

οι εργασίες αποσκοπούν σε εκκαθάριση ενεργητικού και διανοµή προϊόντος και ο σύνδικος 

εκποιεί κινητή και ακίνητη περιουσία. Αν η εκκαθάριση καταστεί αδύνατη ή ασύµφορη, το 

δικαστήριο µε αίτηση του εισηγητή αποφασίζει παύση εργασιών ενώ, αν η περιουσία επαρκεί, 

κινητά εκποιούνται µε δηµόσιο πλειστηριασµό ή συµφωνία και ακίνητα µε άδεια του εισηγητή. 

Τα χρήµατα κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

Πριν τη διανοµή µεταξύ εγχειρόγραφων πιστωτών αφαιρούνται δικαστικά χάριν της 

διοικήσεως της πτώχευσης έξοδα, χρηµατικά βοηθήµατα στον πτωχό και την οικογένειά του, 

απαιτήσεις εχόντων γενικό προνόµιο, οµαδικές απαιτήσεις και χρέη εµπραγµάτως 

ασφαλισµένων και παρακρατείται το µέρισµα των πιστωτών, που οι απαιτήσεις τους έγιναν 

προσωρινά δεκτές, που δεν εµφάνισαν εµπροθέσµως τις πιστώσεις τους και ζήτησαν µε ανακοπή 
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εξέλεγξη αυτών, που διαµένουν εκτός κράτους, αν οι απαιτήσεις τους αναφέρονται στον 

ισολογισµό, και αυτών που έχουν απαιτήσεις υπό αίρεση υφιστάµενη κατά το χρόνο διανοµής.  

Ο εισηγητής καλεί συνέλευση πιστωτών, όπου λογοδοτεί ο σύνδικος, που λογοδοτεί στον 

πτωχό, αν από την εκποίηση ικανοποιήθηκαν ολοσχερώς οι πτωχευτικοί πιστωτές. Επιχείρηση 

υπό διοίκηση και διαχείριση πιστωτών τίθεται µε απόφαση δικαστηρίου σε εκκαθάριση και 

ορίζεται χρόνος παύσης πληρωµών. Ο διαχειριστής προβαίνει σε δια πλειστηριασµού συνολική 

πώληση κινητών και ακινήτων. Μη εµφανισθέντος υπερθεµατιστή, ο πλειστηριασµός 

αναβάλλεται και η διαδικασία επαναλαµβάνεται, µέχρι να εµφανιστεί. Στη διανοµή των 

προϊόντων προτιµώνται ενυπόθηκοι, ενεχυρούχοι ή προνοµιούχοι πιστωτές τηρουµένης της 

σειράς κάθε υποθήκης, ενεχύρου ή προνοµίου.  

Επί µη εκπληρώσεως των συµφωνιών των άρθρων 44 και 45 διατάσσεται εκκαθάριση 

κατά το άρθρο 46 µε απόφαση Εφετείου. Ο εκκαθαριστής εκποιεί µε αναγκαστικό 

πλειστηριασµό τα περιουσιακά στοιχεία µεµονωµένα ή συνολικά. Επί ειδικής εκκαθάρισης του 

άρθρου 46α ο εκκαθαριστής δηµοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς της 

επιχείρησης καλώντας τους αγοραστές να υποβάλουν έγγραφη δήλωση. Συντάσσει υπόµνηµα 

προσφοράς, παραδίδει αντίγραφο στον καθένα και δηµοσιεύει διακήρυξη διενέργειας δηµόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισµού τουλάχιστον 35 ηµέρες από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης και όχι 

πέρα των 60 ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης.  

Μετά την κατάθεση προσφορών γίνεται αποσφράγιση και ο εκκαθαριστής συντάσσει 

έκθεση αξιολόγησης, προτείνοντας κατακύρωση στον πλειοδότη υποβαλλόµενη στους πιστωτές 

για έγκριση, που αν δεν υποβάλλουν εντός µηνός γραπτά την απόφασή τους, τεκµαίρεται, ότι 

δέχονται την πρόταση και συνάπτεται σύµβαση µεταβίβασης του ενεργητικού µε τον πλειοδότη, 

ο οποίος καταβάλλει το ποσό, που κατατίθεται σε τράπεζα λειτουργούσα νόµιµα στην Ελλάδα. 

Ακολουθεί εξάλειψη και διαγραφή βαρών. Επί µη υποβολής νοµότυπης προσφοράς ή αν οι 

υποβληθείσες κριθούν από τους πιστωτές ως ανεπαρκείς ή µη συµφέρουσες, µε αίτησή τους 

στον εκκαθαριστή ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται µε τις ίδιες διατυπώσεις.  

Αν ο δεύτερος διαγωνισµός δεν τελεσφορήσει, είτε µε απόφαση του Εφετείου διατάσσεται 

τµηµατική πώληση περιουσιακών στοιχείων µε πλειστηριασµό, είτε επαναλαµβάνεται τρίτος 

διαγωνισµός, είτε µε αίτηση ζητείται από το Εφετείο ανάκληση της απόφασης περί ειδικής 

εκκαθάρισης. Μετά τη µεταβίβαση του ενεργητικού και εντός 15 ηµερών ο εκκαθαριστής 

δηµοσιεύει πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων, που κατατάσσονται στον πίνακα, και διανέµει 

το τίµηµα. 
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3.4    ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

Η πτωχευτική απαλλοτρίωση καταλαµβάνει την περιουσία του πτωχεύσαντα κατά το 

χρόνο κήρυξης. Πράγµα, που βρίσκεται στη νοµή ή κατοχή του, δύναται να διεκδικηθεί από τον 

κύριο. Ο αντισυµβαλλόµενός του δεν υποχρεούται να εκπληρώσει πρώτος εκκρεµή 

αµφοτεροβαρή σύµβαση. ∆εν λύνεται εργασιακή σχέση ούτε υφίσταται απαλλαγή υπερήµερου 

πτωχεύσαντος εργοδότη από αποδοχή προσφερόµενης εργασίας και καταβολή µισθού.  

Η πτώχευση µισθωτή ή εκµισθωτή δεν λύνει τη σύµβαση µίσθωσης. Η πτώχευση εταίρου 

συνεπάγεται λύση αστικής ή προσωπικής εταιρείας, εκτός αν συµφωνήθηκε να συνεχίζεται 

µεταξύ των λοιπών. Κεφαλαιουχικές εταιρείες λύνονται µε την πτώχευση διατηρώντας εµπορική 

ιδιότητα και νοµική προσωπικότητα στο στάδιο της εκκαθάρισης, η δε πτώχευση εταίρου δεν 

επιφέρει λύση. Λύνεται η σύµβαση εντολής και κλείνονται αυτοδικαίως αλληλόχρεος 

λογαριασµός και σύµβαση ανοίγµατος πίστωσης.  

Συµβατικός και µονοµερής συµψηφισµός δεν έχουν αποτελέσµατα. Η θέση επιχείρησης σε 

ειδική εκκαθάριση δεν επιφέρει λύση ούτε επηρεάζει εκκρεµείς συµβάσεις, εκτός αν τα µέρη 

απέβλεψαν στην αµοιβαία εµπιστοσύνη ή προσωπικές ικανότητες ενός των συµβληθέντων. Η 

ειδική εκκαθάριση επιφέρει λύση υφισταµένων σχέσεων εργασίας, το δε δικαστήριο µε αίτηση 

πιστωτών διατάσσει προσωρινή διατήρηση µέρους εργαζοµένων στην επιχείρηση, αν το 

συµφέρον της το απαιτεί. Λύνονται συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων, µηχανηµάτων και λοιπών 

εγκαταστάσεων και κάθε σχέση, µε την οποία τρίτος νέµεται, κατέχει ή χρησιµοποιεί αυτά.  

Προσωπικές ή εµπράγµατες ασφάλειες τρίτων δεν επηρεάζονται. Ο εκκαθαριστής δύναται 

να προβαίνει σε πληρωµές ληξιπροθέσµων χρεών, συµψηφισµό απαιτήσεων της επιχείρησης µε 

ανταπαιτήσεις τρίτων και εκχώρηση αυτών αντί καταβολής. Επί επιτροπείας εγγυήσεις, 

υποθήκες, ενέχυρα ή άλλα παρεπόµενα δικαιώµατα εµπράγµατα ή µη ασφαλίζοντα την 

απαίτηση και προνόµια συνδεόµενα µε αυτή διατηρούνται.  

Επί θέσεως εταιρείας σε προσωρινή διαχείριση ή διοίκηση και διαχείριση από τους 

πιστωτές αυτή συνεχίζεται κανονικά και δεν είναι δυνατή εκποίηση περιουσίας, επιβάρυνση 

ακινήτων και κατάρτιση για λογαριασµό της δικαιοπραξιών άνω του έτους χωρίς δικαστική 

άδεια. Υποθήκες, ενέχυρα ή προνόµια υφίστανται µέχρις ικανοποιήσεως ενεχυρούχων, 

ενυπόθηκων και προνοµιούχων δανειστών και εγγυήσεις δεν θίγονται. 
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3.5    ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

Πράξεις του πτωχεύσαντα στην ύποπτη περίοδο µειώνουσες την πτωχευτική περιουσία 

ανακαλούνται. Είναι άκυρη για την οµάδα των πιστωτών, αν έγινε από τον οφειλέτη κατά τον 

χρόνο παύσης των πληρωµών ή εντός 10 ηµερών πριν την έναρξή της, κάθε ετεροβαρής πράξη 

µειώνουσα την περιουσία του πτωχεύσαντος, πληρωµή τοις µετρητοίς, µε εκχώρηση, πώληση, 

συµψηφισµό ή άλλως ενεργούµενη λόγω χρεών µη ληξιπροθέσµων ή ληξιπροθέσµων όχι µε 

χρήµατα ή εµπορικά γραµµάτια και σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας για προγενέστερη οφειλή. 
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    44οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

 

4.1    ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Η πτώχευση περατώνεται : 

 µε κατάρτιση πτωχευτικού συµβιβασµού, απαιτουµένων συµβιβαστικών προτάσεων του 

πτωχού, απόφασης αποδοχής γενικής συνέλευσης πιστωτών, έλλειψης καταδίκης πτωχού 

για δόλια χρεοκοπία και δικαστικής επικύρωσης, 

 µε την περάτωση της ένωσης των πιστωτών, οπότε µετά την εκκαθάριση ενεργητικού και 

παθητικού ο εισηγητής καλεί συνέλευση πιστωτών, όπου λογοδοτεί ο σύνδικος και η 

οποία γνωµοδοτεί, αν ο πτωχός είναι συγγνωστός ή όχι αποφαινόµενου οριστικά του 

δικαστηρίου.  

 

Επί εκκαθάρισης η διαδικασία περατώνεται 

 µε εξαγορά του συνόλου των νέων τίτλων,  

 µε επίτευξη συµβιβασµού µεταξύ εταιρείας και πιστωτών,  

 µε διανοµή του προϊόντος.  

Η διαδικασία του Ν. 1386/83 περατώνεται α) µε έγκριση της συµφωνίας βιωσιµότητας της 

επιχείρησης από τον Υπουργό και δηµοσίευσή στο ΦΕΚ, β) µε εκκαθάριση και διανοµή του 

προϊόντος. Η διαδικασία των άρθρων 44 και 45 περατώνεται µε απόφαση του Εφετείου 

επικυρώνουσας τη συµφωνία πιστωτών και επιχείρησης. Η ειδική εκκαθάριση περατώνεται µε 

διανοµή του προϊόντος. 
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4.2   ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

 

Το µέσο προσβολής των πράξεων του οφειλέτη που διενεργήθηκαν µέσα στην ύποπτη 

περίοδο και οι οποίες περιέχουν είτε απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων σε βάρος των 

δανειστών του είτε κατά προτίµηση ικανοποίηση ή εξασφάλιση κάποιου από αυτούς κατά 

παράβαση της αρχής της ισότητας είναι η ανάκληση. Η πτωχευτική ανάκληση αναφέρεται σε 

αντικείµενα της περιουσίας του πτωχού τα όποια µετά την κήρυξη της πτώχευσης εάν υπήρχαν 

θα περιλαµβάνονταν στην πτωχευτική περιουσία. Ο θεσµός της πτωχευτικής ανάκλησης 

επιδιώκεται να αποκαταστήσει τη µείωση της περιουσίας του οφειλέτη µέχρι την κήρυξη της 

πτώχευσης και να επιτύχει να επαναφέρει την περιουσία του πτωχού σε όποια κατάσταση θα 

έπρεπε να ήταν χωρίς τις πράξεις του οφειλέτη αυτού που πτώχευσε.  

Πρόκειται για πράξεις του οφειλέτη που έγιναν µέσα στο χρονικό διάστηµα µεταξύ 

παύσης πληρωµών και κήρυξης της πτώχευσης. Από την ηµέρα κατά την όποια ο οφείλεις 

έπαυσε τις πληρωµές του οι νοµικές του πράξεις θεωρούνται ύποπτες ως δόλιες έναντι των 

δανειστών του. Γι αυτό το λόγο η περίοδος αυτή καλείται ύποπτη περίοδος. Άλλες πράξεις εκ 

του νοµού ανακλητές είναι οι πληρωµές µη ληξιπροθέσµων χρεών που έγιναν µέσα στην ύποπτη 

περίοδο (άρθρο 537 Ε.Ν) µε σκοπό να αποτραπεί η ευνοϊκότερη ικανοποίηση ορισµένων 

δανειστών. ∆ε θεωρείται οµαλή η πληρωµή χρέους του οποίου την πληρωµή δε µπορεί να 

αξιώσει ο δανειστής. 

 

4.3   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

 Επί πληρωµής µη ληξιπροθέσµων χρεών ή ανώµαλης πληρωµής µη ληξιπροθέσµων 

χρεών, ο δανειστής που ικανοποιήθηκε µε τον τρόπο αυτό είναι υποχρεωµένος να αποδώσει 

στην οµάδα το αντικείµενο που έλαβε ή σε αδυναµία απόδοσης του αυτούσιου τη χρηµατική του 

αξία. 

 Με την ανάκληση της πληρωµής, ο δανειστής αφού δεν εξοφλήθηκε διατηρεί την  

απαίτηση του κατά του πτωχού και συµµετέχει στην πτώχευση ως πτωχευτικός πιστωτής. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 538 Ε.Ν ‘’ πάσα άλλη πληρωµή γενοµένη υπό του οφειλέτου ένεκα 

χρεών ληξιπρόθεσµων ως και πάσα άλλη αµφοτεροβαρής πράξις ενεργειθείσα υπ αυτού µετά 

την παύση των πληρωµών και προ της κηρυττούσης της πτώχευσης δύνανται να ακυρωθώσι εάν 

οι λαβόντες παρ' αυτού οφειλέτη ενήργησαν εις γνώσει της παύσεως πληρωµών αυτού. Για να 
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συµβεί αυτό πρέπει να υπάρχει βλάβη της οµάδας των πιστωτών. Η βλάβη µπορεί να συνίσταται 

είτε σε µείωση του ενεργητικού της πτωχευτικής περιουσίας είτε σε αύξηση του παθητικού της 

είτε τέλος σε παρακώληση αξιοποίησης στοιχείου της πτωχευτικής περιουσίας. 

  
  
  
  
  
  



[92] 

 

55οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ –ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΑΓΟΡΩΝ 

 

5.1    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 

          Οι αιτήσεις πτωχεύσεων από τις αµερικανικές εταιρείες σηµειώνουν άνοδο 40% σε σχέση 

µε πέρυσι καθώς η οικονοµική ύφεση µειώνει τα έσοδα και δυσκολεύει τον δανεισµό. Tα ήδη 

υψηλά νούµερα εταιρικών πτωχεύσεων το Μάιο ανήλθαν στις 7.514 σηµειώνοντας άνοδο 40% 

σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Περισσότερες από 100.000 εταιρείες σε 

πτωχευτικό δικαστήριο από το ξέσπασµα της ύφεσης πριν από 18 µήνες (Jupiter eSources).  

Την ίδια στιγµή, οι πιστωτές είναι πλέον λιγότερο διατεθειµένοι να συνεργαστούν µε τους 

ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων για να βρουν τρόπους διάσωσης των χρεοκοπηµένων εταιρειών. Οι 

τράπεζες, µε τους ήδη εύθραυστους ισολογισµούς, είναι µάλλον απίθανο να υιοθετήσουν τα 

σχέδια των πιστωτών τους για τη διάσωση των επιχειρήσεων. Συχνά οι πιστωτές ανακτούν 

µεγαλύτερα ποσά από τα δάνεια τους πιο γρήγορα κλείνοντας την χρεωκοπηµένη εταιρεία και 

πουλώντας τα πάγια της. 

 

5.2    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 

Σύµφωνα µε τα αρχεία των αµερικανικών δικαστηρίων, οι επιχειρηµατικές πτωχεύσεις 

αναλογούν στο 3% µε 5% από το σύνολο των αιτήσεων. Η Euler Hermes, η οποία παρέχει 

ασφαλιστική κάλυψη σε επιχειρήσεις για τον κίνδυνο αθέτησης πληρωµών από εµπορικούς 

εταίρους, εκτιµά ότι οι εταιρικές πτωχεύσεις θα φτάσουν το 45% αυτό το έτος σε σχέση µε το 

2008 και θα ξεκινήσουν να υποχωρούν ελαφρώς το 2010.  

Μόνο ένα µικρό ποσοστό των εταιρειών που πτώχευσαν το 2008 κατέθεσε αίτηση 

πτώχευσης.Αυτό ενδεχοµένως να εξηγείται και από το γεγονός ότι οι διαδικασίες πτώχευσης 
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είναι δαπανηρές και σε πολλές περιπτώσεις οι πιθανότητες να οδηγήσουν στη διάσωση της 

εταιρείας είναι µικρές (Kenneth Rosen της Lowenstein Sandler). Οι αµοιβές σε µια υπόθεση 

ένταξης στο Κεφάλαιο 11 για εταιρεία µε ετήσιες πωλήσεις κάτω από τα 10 εκατ. δολ. 

κυµαίνονται από 25.000 έως 50.000 δολ. Παράλληλα, η εταιρεία που έχει καταθέσει πτώχευση 

συνήθως πληρώνει τις νοµικές και λογιστικές αµοιβές των πιστωτών. 

Ολοένα και περισσότερο, όπως αναφέρει ο Rosen, τόσο οι πιστωτές όσο και οι εταιρείες 

επωφελούνται από εξωδικαστικούς διακανονισµούς που δεν είναι τόσο πολυέξοδοι και 

χρονοβόροι όσο οι διαδικασίες στο πτωχευτικό δικαστήριο. Πράγµατι, η συντριπτική 

πλειοψηφία των πτωχεύσεων αφορά ρευστοποιήσεις στο Κεφάλαιο 7 του πτωχευτικού κώδικα, 

µε την εταιρεία να τερµατίζει τις λειτουργίες της και να ρευστοποιεί τα περιουσιακά της 

στοιχεία προκειµένου να αποπληρώσει τους δανειστές της. 

Έως σήµερα για το 2009, µόλις το 18% των εταιρικών αιτήσεων αφορούσαν το Κεφάλαιο 

11 του πτωχευτικού κώδικα, σύµφωνα µε την AACER. Οι πιστωτές είναι απίθανο να 

συµφωνήσουν σε αµφιλεγόµενα σχέδια για την αναδιοργάνωση της εταιρείας. Θεωρούν ότι αν 

υποχρεώσουν την επιχείρηση σε ρευστοποίηση, ενδεχοµένως να ανακτήσουν το 80% των 

χρηµάτων τους άµεσα, αντί να χρειαστεί να περιµένουν δύο χρόνια µέχρι η εταιρεία να 

ανακάµψει, για να ανακτήσουν τελικά λιγότερα χρήµατα (Harlan Platt του Northeastern 

University).  

 

5.3    ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 

ΗΠΑ  

Το παρακάτω διάγραµµα βασίζεται σε εισηγµένες εταιρείες των αγορών στις οποίες 

αναφέρεται και παρουσιάζει την πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων σε όλους τους τοµείς κατά 

τη διάρκεια του επόµενου έτους. Η πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων υπολογίζεται βάσει 

τριών παραγόντων: της τρέχουσας αξίας µιας εταιρείας, της αστάθειάς της και της τρέχουσας 

κεφαλαιακής της δοµής. Η πιθανότητα µία εταιρεία στις εκατό να αδυνατεί να εξοφλήσει τα 

χρέη της εµφανίζεται στο διάγραµµα ως 1%. 
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Η επιδείνωση του παγκόσµιου οικονοµικού περιβάλλοντος έχει οδηγήσει σε αύξηση των 

περιστατικών αθέτησης υποχρεώσεων, ενώ η αυξητική τάση ήταν εµφανής από τα µέσα του 

2007.Τον Απρίλιο του 2009 η διάµεση τιµή του δείκτη αθέτησης υποχρεώσεων σχεδόν όλων 

των µεγάλων ∆υτικών οικονοµιών έπεσε σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα, αν και 

παραµένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, ο δείκτης για τις εταιρείες των ΗΠΑ και του Η.Β. 

παρουσιάζει σηµαντική πτώση από το ανώτερο επίπεδο του Φεβρουαρίου του 2009.  

Σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα, µικρότερη πτώση του δείκτη σηµειώνεται στη 

Γαλλία, τη Γερµανία και την Ολλανδία. Αυτή η γενικότερη άµβλυνση εξηγείται από το γεγονός 

ότι οι περισσότεροι εθνικοί µετοχικοί δείκτες έχουν ανακάµψει από τις αρχές Μαρτίου: το 

γενικό επίπεδο τιµών των µετοχών έχει αυξηθεί στις περισσότερες αγορές και η αστάθεια έχει 

υποχωρήσει.  

 

5.4    ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΩΝ 

Γαλλία 

Μετά την αύξηση κατά 10% των εταιρικών πτωχεύσεων το 2008 -σε 54.000- η 

κατάσταση επιδεινώθηκε ακόµη περισσότερο αυτόν το χρόνο. Τα στοιχεία των Γαλλικών 

Στατιστικών Υπηρεσιών INSEE και Altares δείχνουν ότι, σε σύγκριση µε το τελευταίο τρίµηνο 

του 2008, οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξήθηκαν κατά 21% το α΄ τρίµηνο του 2009 (15.000 
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αποφάσεις).Με βάση αυτά τα στοιχεία, η αύξηση των πτωχεύσεων που έχει καταγραφεί από το 

γ΄ τρίµηνο του 2008 θα συνεχιστεί και το 2009. Οι προβλέψεις παραµένουν δύσκολες, ωστόσο 

είναι πιθανή µια συνολική αύξηση κατά 20% του αριθµού των χρεοκοπιών µέσα στο 2009.  

Αυστρία 

Το α΄ τρίµηνο του 2009 οι πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 29% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 

διάστηµα του 2008 (963 περιπτώσεις). Σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, οι πτωχεύσεις 

αυξήθηκαν κατά 5%. Συνολικά, εκτιµούµε ότι το 2009 θα αυξηθούν σε σύγκριση µε το 2008 

κατά 10-15%. 

Ιταλία 

Σύµφωνα µε το Ιταλικό Εµπορικό Επιµελητήριο, το 2008 ο συνολικός αριθµός των 

εταιρειών που εισήλθαν σε διαδικασία πτώχευσης ήταν 7.330. Το α΄ τρίµηνο του 2009 ο 

αριθµός αυτός ανήλθε σε 2.626, σηµειώνοντας αύξηση 45% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη 

περίοδο του προηγούµενου έτους και 18% σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο. Για το β΄ 

εξάµηνο του 2009 προβλέπεται να συνεχιστεί η αύξηση των πτωχεύσεων και των προβληµάτων 

πληρωµής. 

Καναδάς 

Κατά το α΄ τρίµηνο του 2009 ο Καναδάς παρέµεινε εν µέσω σοβαρής οικονοµικής ύφεσης 

µε σταθερή αύξηση της ανεργίας και των ιδιωτικών πτωχεύσεων. Οι ιδιωτικές πτωχεύσεις 

αυξήθηκαν κατά 34,6%, ενώ οι εταιρικές πτωχεύσεις µειώθηκαν κατά 13,8% σε σύγκριση µε το 

αντίστοιχο διάστηµα του περασµένου έτους. Με τις µεγάλες Αµερικανικές 

αυτοκινητοβιοµηχανίες GM και Chrysler να έχουν υποβάλει αιτήσεις πτώχευσης, οι δείκτες 

ανεργίας και βιοµηχανικής παραγωγής αναµένεται να σηµειώσουν περαιτέρω πτώση.  

Βραζιλία 

Το Μάρτιο του 2009 οι εταιρικές πτωχεύσεις αυξήθηκαν κατά 50% σε σύγκριση µε τον 

αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους. Εντούτοις, η Βραζιλία σήµερα παρουσιάζει ορισµένα 

σηµάδια ανάκαµψης. Κατά το α΄ τρίµηνο του 2009 καταγράφηκε αύξηση του πλεονάσµατος 

κατά σχεδόν 50% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, φτάνοντας 

τα 6,7 δισ. δολ. Το 2008 οι ξένες άµεσες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 30%, ενώ ο µέσος ρυθµός 

ανάπτυξης των αναδυόµενων αγορών βρισκόταν στο 7% - ξεκάθαρη απόδειξη της εµπιστοσύνης 

των πολυεθνικών εταιρειών στην αγορά της Βραζιλίας.  
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66οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΥΣΠΡΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ –ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ 

ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

6.1   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΥΣΠΡΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

Ο Μiller 1977 ορίζει την αποτυχία µιας εταιρείας ως µια παρατεταµένη περίοδο χαµηλών 

κερδών και διαβρωµένου µεριδίου αγοράς ενώ σύµφωνα µε τους Flagg και Giroux 1991 µια 

εταιρεία θεωρείται ότι βρίσκεται σε καθεστώς αποτυχίας όταν µετά από 3 συνεχή έτη 

πραγµατοποίησης κερδών υποστεί ζηµίες. Επίσης ο Ρurnanandam 2004 ορίζει την οικονοµική 

δυσπραγία ως την κατάσταση κατά την όποια η εταιρεία παρουσιάζει χαµηλή ταµειακή ροη 

χωρίς να καταστεί ακόµα αναξιόχρεη.  

 

6.2     ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 

Στον παρακάτω πινάκα φαίνονται οι αίτιες της εταιρικής αποτυχίας και οι εκφραστές κάθε 

µιας καθώς και το αντίστοιχο τµήµα της ανάλυσης PEST. Από όλα αυτά αποδεικνύεται ότι η 

βασική αίτια είναι η λανθασµένη ή ανύπαρκτη εφαρµογή της στρατηγικής διοίκησης. Συµφώνα 

µε τους Largay και Stickney 1980 µια οργανωτική αίτια αποτυχίας είναι η αµοιβή του 

προσωπικού η βασισµένη σε αµφισβητούµενα συστήµατα κινήτρων και ο συγκεντρωτισµός 

(centralization) αντί της αποκέντρωσης (decentralization).  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η πρόβλεψη κάποιων γεγονότων (π.χ φυσικές καταστροφές, 

πετρελαϊκή κρίση) είναι πολύ δύσκολη, εντούτοις η διοίκηση πρέπει να προβλέπει και αυτά τα 

χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος που συνιστά εν δυνάµει ‘’ περιβάλλον 

αποτυχίας’’. Στον παρακάτω πινάκα αναφέρονται τα συµπτώµατα οικονοµικής δυσπραγίας. Τα 

κριτήρια είναι τα εξής : η µετρήσιµη ή όχι φύση τους, το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται 

και στο περιβάλλον στο οποίο εξωτερικεύονται. 
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∆ιάκριση των συµπτωµάτων χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας 

 

Σύµπτωµα Κατάταξη 
Μείωση µερισµάτων Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 

Έκφραση «γνώµης µε επιφύλαξη» από τους ΜΜ, ΕΚ, 
∆υσκολία αναδιάρθρωσης του χρέους ΜΜ, ΕΝ, 

Παραβίαση των όρων δανείων ΜΜ, ΕΝ, 
Μείωση βαθµολογίας των οµολόγων Μ, ΕΚ, ΕΕΚ 

Πραγµατοποίηση εχθρικών πράξεων προς την ΜΜ, ΕΚ, 
Χαµηλή ρευστότητα Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 
Χαµηλή κερδοφορία Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 

Χαµηλή δραστηριότητα Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 
Υψηλή χρηµατοοικονοµική µόχλευση Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 

Καθυστέρηση πληρωµής εµπορικών χρεών Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 
Καθυστερηµένη παράδοση εµπορευµάτων Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 

Αδικαιολόγητα παράπονα στους προµηθευτές ΜΜ, ΕΝ, 
Καθυστέρηση υποβολής των λογιστικών Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 
Αδυναµία είσπραξης των απαιτήσεων ΜΜ, ΕΝ, 

Λανθασµένες εγγραφές ΜΜ, ΕΝ, 
Καθυστέρηση δηµοσίευσης των λογιστικών Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 

«Καθαρή εκροή» στελεχών Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 
Αύξηση δανείων µε υποθήκη Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 

Προσπάθεια αλλαγής των ελεγκτών ΜΜ, ΕΝ, 
Αγοραπωλησίες µετοχών από τα στελέχη Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 

Λειτουργικές δυσκολίες ΜΜ, ΕΝ, 
Απώλεια τµήµατος του µεριδίου αγοράς Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 
Χρηµατοδότηση από εµπορικές τράπεζες Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 

Επέκταση της γραµµής τραπεζικής πίστωσης Μ, ΕΝ, ΕΕΝ 

Μ = Μετρήσιµο, ΜΜ = Μη µετρήσιµο, ΕΝ = Προέρχεται από την εταιρία, ΕΚ = Προέρχεται από το 

εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας, ΕΕΝ = εξωτερικεύεται πρώτα εντός της εταιρίας και µετά εκτός, 

ΕΕΚ= εξωτερικεύεται πρώτα εκτός της εταιρίας και µετά εντός 

 

6.3  ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΥΣΠΡΑΓΙΑ 

Σύµφωνα µε τον Altman 1973, η πτώχευση ορίζεται ως το τελικό στάδιο µιας 

παρατεταµένης αφερεγγυότητας, δηλαδή η λήξη µιας κατάστασης που διαρκούσε για κάποιο 

χρονικό διάστηµα. Οι νοµικές ενέργειες για την κήρυξη της πτώχευσης είναι οι ενέργειες για να 

λήξει αυτή η κατάσταση. Ενώ οι εταιρείες που είναι σε χρηµατοοικονοµική δυσπραγία είναι πιο 

πιθανό σε σχέση µε τις άλλες να κηρύξουν πτώχευση η πρακτική έχει δείξει ότι αυτό δε 

συνηθίζεται. (Grice and Ingram 2001)  

Η αναποτελεσµατική διοίκηση που εκδηλώνεται µε λάθος στρατηγικό σχεδιασµό αποτελεί 

την αίτια της εταιρικής αποτυχίας. Με τη σειρά της η µη αντιµετώπιση της κατάστασης οδηγεί 
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την εταιρεία σε χρηµατοοικονοµική δυσπραγία που φαίνεται από την αδυναµία της εταιρείας να 

ανταποκριθεί στις υπόλοιπες υποχρεώσεις της. Επειδή η κατάσταση αυτή λόγω ορισµένων 

γεγονότων καθίσταται µη αναστρέψιµη, οι πιστωτές αναγκάζονται να κηρύξουν πτώχευση. 

 

6.4    Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

Ιστορικά η πτώχευση θεωρούνταν απόδειξη οργανώσιµης και διοικητικής αποτυχίας. 

Πλέον η πτώχευση θεωρείται και ως εταιρική στρατηγική turnaround και ένας τρόπος για να 

µεταβιβάσει η εταιρεία επερχοµένου χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε άλλους. (Green and 

Dawkins 2002 και Tavakolian 1995).Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εταιρειών που τέθηκαν υπό 

την προστασία του δικαστηρίου ενώ ήταν υγιείς. (Altman 1983 β). Λόγοι που µπορεί να 

χαρακτηριστεί µια πτώχευση ως στρατηγική είναι οι έξης :λογιστικές ανακρίβειες, άπατη, 

εργασιακές σχέσεις, δικαστικές αγωγές, δικαστικά προβλήµατα ή µε συµβόλαια, αντιπαραθέσεις 

για τις αµοιβές, διώξεις για εργατικά ατυχήµατα και προβλήµατα µε τις πατέντες ή το 

περιβάλλον.(Μouton and Thomas 1993) 

Η επιρροή του είδους αυτού της πτώχευσης στη διοίκηση των εταιρειών είναι 2 λογιών. Η 

πρώτη άποψη ισχυρίζεται ότι αν η διοίκηση θεώρει ότι η πτώχευση θα οδηγήσει σε βιώσιµες 

λύσεις τότε είναι σε θέση να αναλάβει µεγαλύτερο κίνδυνο και να οδηγηθεί σε υψηλότερες 

αποδόσεις. (Wong 2003) Αν η εταιρεία επιτύχει τότε οι µέτοχοι θα ανακτήσουν τα περιουσιακά 

τους στοιχεία, αν όχι ο κίνδυνος µετατοπίζεται στους πιστωτές. Όλα αυτά θα συµβούν µονό 

στην περίπτωση που η επικίνδυνη στρατηγική της επιχείρησης συνοδεύεται από υψηλότερες 

αποδόσεις για τους µέτοχους. Η δεύτερη άποψη ισχυρίζεται ότι αυτό το είδος της στρατηγικής 

πτώχευσης χρησιµοποιείται για να προστατευτεί η εταιρία από επερχόµενες ανωµαλίες π.χ 

δικαστικές αγωγές (Μouton and Thomas 1993, Green and Dawkins 2002) 

Προκειµένου να κατανοηθεί το παραπάνω θα αναφέρουµε ένα παράδειγµα από τη διεθνή 

και ένα από την ελληνική πραγµατικότητα. Το Σεπτέµβριο του 1983 η continental airlines 

χρησιµοποίησε την πτώχευση για να απορρίψει µονοµερώς συµβάσεις της µε τους 

εργαζόµενους.(Tavakolian 1995). Στην ελληνική πραγµατικότητα είναι γνωστό το πχ της 

εταιρείας RICOMEX που κατέρρευσε κτίριο της στο σεισµό της Αθηνάς το 1999 µε 39 νεκρούς 

τα δικαστήρια επιδίκασαν αποζηµίωση ύψους 1,4 εκ ευρώ για τους συγγενείς ενώ η εταιρεία για 

να αποφύγει το φορτίο αυτό κήρυξε πτώχευση ενώ οι αντίδικοι τους κατηγόρησαν για δόλια 

χρεωκοπία 
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                                   77οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

ΚΟΣΤΗ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

7.1   ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

Η πτωχευτική διαδικασία συνοδεύεται από διάφορα κόστη, τα άµεσα και τα έµµεσα. Τα 

άµεσα κόστη συµφώνα µε τους Ang, Chua and Mc Conell 1982 αφορούν σε πληρωµές προς 

τρίτα µέρη που εµπλέκονται στη διαδικασία της πτώχευσης. Ως άµεσα διοικητικά κόστη οι 

Moulton and Thomas 1993 White 1989 αναφέρουν : 

 Αµοιβές επαγγελµατιών (πληρωµή δικηγορών, έξοδα αποτιµήσεων κτλ) 

 Έξοδα δικαστηρίου 

 Κόστος προετοιµασίας εγγράφων 

 Κόστος επικοινωνίας µε τους επενδυτές και τους πιστωτές 

 Κόστος πλειστηριασµών 

 

Υπολογισµός των διοικητικών κοστών πτώχευσης 

Β= bο + b1 Α + b2 Α Log B =aο + a1 logA2 

Mε bο = 0, b1 > 0 και b2 < 0 µε α0 =0 και 0<a1 <1 

B=διοικητικά κόστη πτώχευσης 

Α= αξία ρευστοποίησης της εταιρείας πριν την πτώχευση 

Bo, b1, b2, a 0, a1 = συντελεστές 

Οι παραπάνω συγγραφείς αναφέρουν ότι ο µέσος όρος των διοικητικών κοστών 

πτώχευσης ισούται µε το 7,5% της αξίας ρευστοποίησης των εταιρειών πριν την πτώχευση. Τα 
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κόστη που δηµιουργούνται από το γεγονός ότι µετά την κήρυξη της πτώχευσης η διοίκηση της 

εταιρείας απαιτεί συναίνεση ατόµων έκτος της εταιρείας (σύνδικος ή επίτροπος) τα κόστη αυτά 

αναφέρονται ως έµµεσα κόστη. Στα έµµεσα συγκατατάσσονται και τα ακόλουθα : 

 απώλεια πωλήσεων και κερδών 

 αξία των χαµένων επενδυτικών ευκαιριών 

 µικρή απόδοση των δεσµευµένων κεφαλαίων 

 µείωση της διαπραγµατευτικής ισχύος µε τους πιστωτές 

 υψηλοτέρα επιτόκια της γραµµής πίστωσης 

 αδυναµία σύναψης µακροχρόνιων συµβολαίων  

Από τις οµάδες που πλήττονται περισσότερο στην πτώχευση είναι οι µέτοχοι (Deakin 

1972, Altman 1973, Blum 1974, Wong 2003). Αυτό συµβαίνει λόγω της προτεραιότητας 

ικανοποίησης των πιστωτών. Αν το προϊόν της εκκαθάρισης είναι µεγαλύτερο από την αξία των 

υποχρεώσεων τότε οι µέτοχοι θα λάβουν το υπόλοιπο (θετική διάφορα). Το µέγεθος της 

απώλειας εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της επένδυσης και την απόδοση που έχουν λάβει 

µέχρι την πτώχευση. Η επένδυση και σε άλλες εταιρείες αναδεικνύεται ως ο µόνος τρόπος 

προστασίας.  

Αν υπάρξει συµφωνία µε τους πιστωτές κάνεις δεν εγγυάται ότι η εταιρεία θα ανακάµψει. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι µέτοχοι θα διατηρούν δεσµευόµενο κεφάλαιο στην εταιρία προσδοκώντας 

µεγαλύτερες αποδόσεις στο µέλλον. Αν η εταιρία καταφέρει και ανακάµψει, δε θα υποστούν 

απώλειες. Αλλά στη περίπτωση που η εταιρία πτωχεύσει τότε οι µέτοχοι εκτός από το κόστος 

ευκαιρίας θα υποστούν και το ενδεχόµενο µείωσης της άξιας των περιουσιακών στοιχείων τα 

όποια πιθανόν να µην επαρκούν να ικανοποιήσουν και τους πιστωτές. Χαρακτηριστικό π.χ 

αποτελεί η εταιρεία Enron της οποίας το σχέδιο αναδιοργάνωσης δεν προβλέπει επιστροφή 

κεφαλαίου στους µετόχους (δηµοσίευση του BBC NEWS 11/07/03) . 

Όσον αφορά τους πιστωτές, είναι η οµάδα που ικανοποιείται πρώτη σε περίπτωση 

εκκαθάρισης αλλά συνήθως όχι στο ακέραιο γιατί τα εναποµείναντα περιουσιακά στοιχεία δεν 

επαρκούν. Στην περίπτωση του απλού συµβιβασµού πρέπει να περατωθεί το χρονικό διάστηµα 

µε σκοπό η εταιρεία να αυξήσει το ενεργητικό της ώστε να ικανοποιήσει τους πιστωτές. Στην 

περίπτωση του συµβιβασµού µε εγκατάλειψη περιουσίας, η ικανοποίηση των πιστωτών θα γίνει 

από την περιουσία που υπήρχε µέχρι την ήµερα που κηρύχτηκε η πτώχευση. Στη περίπτωση της 

εκκαθάρισης οι πιστωτές δε µπορούν να διεκδικήσουν τόκους.  
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Όταν υπάρξει συµφωνία για µείωση ή ρύθµιση των χρεών κάποιοι πιστωτές απλώς 

συµβιβάζονται µε τη συµφωνία της πλειοψηφίας των πιστωτών ή ‘’ αποδέχονται ‘’ την 

εκκαθάριση κατηγορία όµως των πιστωτών που πλήττεται περισσότερο είναι οι εµπορικοί 

πιστωτές. Το πλήγµα γίνεται εντονότερο στην περίπτωση που µια πτώση εταιρεία αποτελεί τον 

µοναδικό ή βασικότερο πελάτη της άλλης επιχείρησης. Για να κατανοηθεί το µέγεθος της ζηµιάς 

θα αναφέρουµε και πάλι το παράδειγµα της Enron. Την ηµεροµηνία της πτώχευσης της εν λόγω 

εταιρείας, η αξία των ξένων κεφαλαίων της ήταν 67 δις $ αλλά οι 20.000 πιστωτές συµφώνα µε 

το σχέδιο αναδιοργάνωσης έλαβαν από 0.144$-0.183$ για κάθε 1$ που τους οφειλόταν. 

Τέλος και οι εργαζόµενοι και κυρίως οι υπάλληλοι και τα µεσαία στελέχη θα χάσουν την 

εργασία τους, θα αναγκαστούν να µειώσουν τις αποδοχές τους και να χάσουν µεγάλο µερίδιο 

από τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα της εταιρείας. (Wong 2003). Ακόµα και στην περίπτωση 

της εκκαθάρισης οι εργαζόµενοι αν αποζηµιωθούν θα καθυστερήσουν πολύ γι αυτό. Επίσης σε 

περίπτωση πτώχευσης οι εργαζόµενοι δεν είναι σε θέση να διαφοροποιηθούν και από την άλλη 

έρχονται αντιµέτωποι µε το ζήτηµα αβέβαιης απασχόλησης σε µια εταιρεία που θα κάνει 

περικοπές. Ο Scott το 2002 χαρακτηριστικά αναφέρει την περίπτωση µιας υπαλλήλου της Enron 

(Joyce Barrett) που έχασε 210.000$ από το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα. 

Όσον αφορά τη διοίκηση, τα στελέχη της εταιρείας υφίστανται ‘’ πλήγµα γοήτρου ‘’ είτε 

στην περίπτωση που η διοίκηση ασκείται από το σύνδικο είτε στην περίπτωση συµφωνίας µε 

τους πιστωτές όπου η κάθε απόφαση απαιτεί συναίνεση του επιτρόπου. Επίσης επειδή υπάρχει η 

τάση για τη σύνδεση της αποδοτικότητας µε τις αµοιβές θα υποστούν µεγάλες χρηµατικές 

απώλειες. Τέλος οι µάνατζερ επενδύουν ειδικές ικανότητες (specific skills) και ίσως δε µπορούν 

να τις µεταφέρουν σε άλλες εταιρείες. (Wong 2003) 

Άλλη µια οµάδα θιγοµένων από την πτώχευση είναι οι πελάτες και οι ελεγκτές. Τα 

µακροχρόνια συµβόλαια συνεργασίας µε τους προµηθευτές κάνουν τις εταιρείες να 

ενδιαφέρονται για την χρηµατοοικονοµική ευρωστία των προµηθευτών του ώστε να µην 

διακόψουν και την παράγωγη των δικών τους προϊόντων.(Platt and Platt 2002) 

Οι ελεγκτές θα βρεθούν αντιµέτωποι µε προβλήµατα στην περίπτωση που έδωσαν 

έγκαιρες προειδοποιήσεις µέσω των πιστοποιητικών ελέγχων (Neophytou, Charitou and 

Charalambous 2000). Παρακάτω αναφέρουµε κάποια περιστατικά για τα όποια οι ελεγκτές 

υπέστησαν κυρώσεις µετά από πτώχευση εταιρειών. 
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Ευθύνη προς την εταιρεία πελάτη : καταδίκη της εταιρείας Klein για πληµµελή εκτέλεση 

καθήκοντος. 

Περίπτωση ευθύνης για µεταγενέστερα γεγονότα : καταδίκη ελεγκτών που έλεγξαν την εταιρεία the 

Yale express για αµέλεια. 

Ευθύνη προς τρίτους : καταδίκη της εταιρείας Touché για εξαπάτηση και καταδίκη ελεγκτών του 

ΣΟΛ για αµέλεια και παράλειψη καθήκοντος. 

Οι πτωχεύσεις έχουν και αρκετά κοινωνικά κόστη, ορισµένα από αυτά συνοψίζονται παρακάτω : 

� Μειωµένες ποιοτικώς υπηρεσίες, υψηλότερες χρεώσεις, κυβερνητικές υποχωρήσεις 

και εγγυήσεις δάνειων που οδηγούν σε αύξηση της φορολογίας. (Altman 1973) 

� Ο ανταγωνισµό βλάπτεται από τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις(Blum 1974) 

� Όταν οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε µια προσπάθεια αναδιοργάνωσης, τότε υψηλά 

κόστη µεταβιβάζονται στην οικονοµία (Wong 2003) 

� Τέλος επηρεάζεται η στάση των επενδυτών για εταιρείες που παραδοσιακά 

προσέφεραν σίγουρες αποδόσεις. (Scott 2002) 

 

7.2        ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (turnaround)  

     

Η χρηµατοοικονοµική δυσπραγία βρίσκεται ανάµεσα στα γεγονότα της έναρξης της 

αποτυχίας και της πτώχευσης. Η αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης µπορεί να επέλθει µονό 

µε την έναρξη των πρώτων συµπτωµάτων της χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας. Σύµφωνα µε 

τους Flagg and Giroux (1991) όταν µια εταιρεία διαπιστώσει τον κίνδυνο πρέπει είτε να αυξήσει 

τη συµµετοχή των ιδίων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δοµή είτε οι µέτοχοι να επενδύσουν 

περισσότερα κεφάλαια στην εταιρία είτε οι πιστωτές να ανταλλάξουν τις απαιτήσεις τους µε 

µετοχές της εταιρίας. Επίσης πρέπει να αλλάξει τις λογιστικές µεθόδους και τη µερισµατική 

πολιτική π.χ όταν δεν εµφανίζονται αποσβέσεις αυξάνονται τα κέρδη, δηµιουργώντας ευνοϊκή 

εικόνα προς τα έξω.  

Συγχρόνως όµως η εταιρεία θα εµφανίζει µικρότερη ταµειακή ροή και άρα θα πρέπει να 

καταβάλλει µεγαλύτερο φόρο και έτσι θα αυξηθούν οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Επίσης η 

µείωση των µερισµάτων και η αντικατάσταση των εξωτερικών ελεγκτών µπορούν να 

προβληµατίσουν την αγορά. Επειδή οι αιτίες της αποτυχίας οφείλονται κατά βάση στην 
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κακοδιοίκηση µόνο µια αντικατάσταση της διοίκησης µπορεί να σώσει την εταιρεία. Κατά τον 

Murphy 1986 µια στρατηγική turnaround πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία. 

 Αλλαγή της διοίκησης ανωτάτου επίπεδου και η προβολή του µηνύµατος ότι κάτι 

αλλάζει 

 Αυστηρό σύστηµα κεντρικού χρηµατοοικονοµικού έλεγχου 

 Υιοθέτηση µιας νέας εστίασης προϊόντος αγοράς (product –market focus)  

 Ανασχηµατισµός της πολίτικης αγοράς (σωστή τιµολόγηση, κατανόηση της 

σχέσης µε τον καταναλωτή) 

 Στρατηγική µείωσης κόστους 

 Στρατηγική µείωσης των περιουσιακών στοιχείων 

 Αναδιοργάνωση της οργανώσιµης δοµής 

 Εξαγορές 

 Επενδύσεις (νέα µέσα παράγωγης, αύξηση της χρηµατοδότησης του µάρκετινγκ) 

 Αναδιάρθρωση χρέους (αλλαγή ανθρώπων σχετικών µε την χρηµατοδότηση της 

εταιρείας, επιπλέον δανεισµός ή µετατροπή των δάνειων σε ιδία κεφάλαια, αύξηση 

του κεφαλαίου, συµφωνίες µε τους πιστωτές, χρηµατοδοτική βοήθεια από το 

κράτος) 

Η επιχείρηση έκτος από τα παραπάνω θα πρέπει να συνεκτιµήσει επίσης τη σοβαρότητα 

της κατάστασης, τα χαρακτηριστικά του κλάδου, τη στρατηγική µάρκετινγκ, τη δοµή τιµής –

κόστους κτλ. Μια αποτελεσµατική αναδιοργάνωση απαιτεί η διοίκηση να σκέφτεται στρατηγικά 

και να δρα αποφασιστικά µε πιθανή αναµόρφωση του αρχικού σχεδίου. 

 

7.3    Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

 

Ο στόχος της επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση της άξιας. Η επιχείρηση έχει τρεις 

επιλογές σε περίοδο χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας : να ρευστοποιηθεί τµηµατικά ή 

εξολοκλήρου, να προβεί σε συµφωνία µε τους πιστωτές και να συνεχίσει τη λειτουργία της ή να 

κηρύξει πτώχευση επιδιώκοντας την αναδιοργάνωση. Από την πλευρά της οικονοµικής 
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αποτελεσµατικότητας, είναι αποτελεσµατικό µια εταιρεία να συνεχίσει να λειτούργει αν στη 

µεθεποµένη περίοδο τα κέρδη της είναι µεγαλύτερα από το λαµβανόµενο ποσό ρευστοποίησης 

και να κηρύξει πτώχευση στην αντίθετη περίπτωση. Όµως τα συµφέροντα του κάθε 

συµµετέχοντα είναι αντίθετα µε του άλλου.  

Κατά τους Εberhart, Αltman and Αggarwal 1999 η διοίκηση έχει συµφέρον να ισχυριστεί 

ότι η αξία που θα προκύψει από τη συνέχιση της λειτουργίας είναι µεγαλύτερη από την 

ρευστοποιήσιµη αξία και ταυτόχρονα µικρότερη από την πραγµατική άξια την όποια η διοίκηση 

εκτιµά ότι θα προκύψει από τη συνέχιση της λειτουργίας. Αυτό θα συµβεί γιατί αν δεν ισχύει 

αυτό η εταιρεία θα ρευστοποιηθεί και η διοίκηση θα αποµείνει χωρίς απασχόληση ενώ αν 

αποδειχτεί σωστός ο ισχυρισµός της θα αµοιφθεί για τις προβλέψεις της. 

Πολλές φόρες οι πτωχεύσεις χαρακτηρίζονται από αποτυχία. Αυτό αντιπροσωπεύει 

ευκαιριακή δράση προς όφελος της διοίκησης σε συνδυασµό µε το στίγµα που συνοδεύει την 

πτώχευση. Όταν η εταιρεία ξεκινήσει τη διαδικασία της πτώχευσης, έχει ήδη χρησιµοποιήσει 

όλους τους πόρους της µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν πόροι για την επιτυχία της 

αναδιοργάνωσης (Τavakolian 1995) 

Κατά τους Μoulton and Thomas 1993 ο χρόνος κήρυξης της πτώχευσης µπορεί να 

εξαρτηθεί περισσότερο από τις προτιµήσεις των συµµετεχόντων παρά από το ενδιαφέρον για τη 

µεγιστοποίηση της άξιας τη εταιρείας. Για τις προτιµήσεις συνεκτιµώνται και οι προτιµήσεις για 

τον κίνδυνο (risk preferences). Οι πιστωτές που έχουν ασφαλιστεί καλά και οι όποιοι πιθανόν να 

αποστρέφονται τον κίνδυνο(risk averse) θα προτιµήσουν την άµεση κήρυξη της πτώχευσης, 

ίσως και τη ρευστοποίηση. Οι µάνατζερ οι όποιοι επηρεάζονται οριακά (marginally) από τη 

διατήρηση της αξίας έλκονται από τις ριψοκίνδυνες στρατηγικές επιβίωσης. 
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88οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

8.1     ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ  

 

Αιτιολόγηση της ενασχόλησης µε την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης 

Οι κυριότερες χρήσεις είναι οι ακόλουθες : 

 Εταιρίες: από µάνατζερ για διοίκηση κεφαλαίου κίνησης, αξιολόγηση εισπρακτέων 

λογαριασµών, διοίκηση και αξιολόγηση επιχειρηµατικών σχεδίων και θέµατα εσωτερικού 

ελέγχου 

 Τραπεζικό Σύστηµα: από εµπορικές τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα για 

αξιολόγηση δανείων ή πιστοληπτικής ικανότητας 

 Κυβερνήσεις: από νοµοθετικές επιτροπές για θέσπιση νοµοθετικών ρυθµίσεων 

 Άλλοι: από επενδυτές, νοµικούς αναλυτές, ειδικούς επενδύσεων, εξωτερικούς ελεγκτές, 

λογιστικούς οίκους, σύµβουλους επιχειρήσεων κλπ 

 

8.2    ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

Τα µοντέλα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης δέχονται κριτική που συνοψίζεται στα 

έξης:  

���� η πλειοψηφία των µοντέλων δεν διαθέτει ικανοποιητική προβλεπτική ισχύ και η «τύχη» 

(χρήση των πιθανοτήτων) µπορεί να µας οδηγήσει σε εγκυρότερες προβλέψεις 

���� τα µοντέλα δεν µπορούν να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη κρίση. Και η πείρα των 

«ειδικών» υπερτερεί των ποσοτικών µεθόδων.  
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8.3  Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΚΡΙΣΕΩΝ  

 

Κατά τον Doukas 1986 τα µοντέλα πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης είναι ακατάλληλα, 

τουλάχιστον, για τραπεζική χρήση, διότι τα µοντέλα δεν µπορούν να υποκαταστήσουν την 

ανθρώπινη κρίση (ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται µε την εµπειρία). Ο εν λόγω συγγραφέας 

συµπέρανε (µετά από πείραµα) ότι µία οµάδα έµπειρων τραπεζιτών προέβλεψε µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια την πτώχευση σε σύγκριση µε δύο στατιστικά µοντέλα. Ωστόσο, κάθε υποκείµενο 

έχει διαφορετική συµπεριφορά απέναντι στην πληροφόρηση Casey 1980 και η ικανότητα 

πρόβλεψης της πτώχευσης εξαρτάται και από την εµπειρία του υποκειµένου σε χειρισµό 

τέτοιας πληροφόρησης (Houghton & Sengupta : 1984). 

Επίσης για να αντιπροσωπεύουν τα µοντέλα την σωστή εικόνα τους οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν θα πρέπει να είναι παραποιηµένες». Αλλά και όταν 

αυτό δε συµβαίνει η επιχείρηση έχει προσωπικότητα µε αξίες και προσαρµοστικότητα που 

δεν µπορούν να απεικονιστούν σε δολάρια» (Μελιτώδη: 1952).  

Αυτό συµβαίνει διότι, συνήθως, η πρόβλεψη πραγµατοποιείται µε χρονικό ορίζοντα ενός 

έτους. Εντός του έτους αυτού η εταιρία µπορεί να αναστρέψει την κατάσταση ή και να 

αναβάλλει την νοµική δράση της ίδιας ή των πιστωτών της. Για να είναι ακριβής η πρόβλεψη, τα 

δεδοµένα που χρησιµοποιούµε για την δηµιουργία των µοντέλων θα πρέπει να προέρχονται 

από, όσο το δυνατόν, πιο πρόσφατη χρονική περίοδο. Η ιδανική κατάσταση, αλλά µάλλον 

αδύνατη, είναι εκείνη που τα δεδοµένα λαµβάνονται µερικές µέρες πριν την πτώχευση. Στην 

περίπτωση αυτή, όµως, η αναγκαιότητα της πρόβλεψης τίθεται υπό αµφισβήτηση, υποθέτοντας 

ότι µερικές µέρες δεν αρκούν για την λήψη µέτρων προς αποφυγή των αρνητικών συνεπειών της 

πτώχευσης. 

Η περισσότερο, ίσως, τεκµηριωµένη κριτική στα µοντέλα περιλαµβάνει δύο επιµέρους 

ζητήµατα. Πρώτον, «όταν κάποιος χρησιµοποιεί ένα µοντέλο που προβλέπει την πτώχευση ένα 

έτος πριν, δεν γνωρίζει αν η εταιρία βρίσκεται ένα ή περισσότερα έτη πριν την πτώχευση» 

(Βιλαέτι: 1974, οδοποιού & Βίκο: 1980). Ωστόσο, όταν ένα µοντέλο (που προβλέπει την 

πτώχευση ένα έτος πριν) προβλέψει ότι µία εταιρία θα πτωχεύσει, αυτό σηµαίνει ότι η πτώχευση 

θα συµβεί µετά από ένα έτος. Άρα, αν βρισκόµαστε ένα έτος πριν την πτώχευση, το µοντέλο θα 

προβλέψει ότι η εταιρία θα πτωχεύσει, ενώ αν βρισκόµαστε δύο ή περισσότερα έτη πριν την 

πτώχευση, το µοντέλο θα προβλέψει ότι η εταιρία δεν θα πτωχεύσει.  
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Το δεύτερο ζήτηµα του «χρόνου» συνίσταται στα εξής: «για να εφαρµόσουµε ένα 

µοντέλο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι οι οικονοµικές 

συνθήκες είναι ίδιες: πληθωρισµός, επιτόκια, διαθεσιµότητα πίστωσης...» (Grice & Ingram 

2001). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της χρηµατοοικονοµικής 

µόχλευσης : οι εταιρίες µε υψηλό χρέος ωφελούνται σε περιόδους υψηλού πληθωρισµού 

(Platt, Platt &Pedersen 1994).  

Συνεπώς, αν ένα µοντέλο δηµιουργείται κατά την περίοδο χαµηλού πληθωρισµού και 

χρησιµοποιεί ως εισροή (µεταβλητή) κάποιον αριθµοδείκτη χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης, 

τότε, σε περιόδους υψηλού πληθωρισµού, ο βαθµός επιτυχίας187 του θα είναι, προφανώς, 

µικρότερος. Αυτό αναµένεται να συµβεί διότι, στην δεύτερη περίπτωση, η χρηµατοοικονοµική 

µόχλευση δεν θα αποτελεί ισχυρό «σινιάλο» εταιριών που οδεύουν προς πτώχευση ή βρίσκονται 

σε χρηµατοοικονοµική δυσπραγία.  
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99οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

9.1    ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

  

Η αγορά πιστώσεων µπορεί να βελτιωθεί αν επιβληθούν περιορισµοί εκ των πρότερων στα 

συµβόλαια έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αθετήσεις όσο γίνεται αλλά και σε αυτήν την 

περίπτωση να µειώνονται οι διαφωνίες µεταξύ των πιστωτών. Ένα πιθανό πρόβληµα που µπορεί 

να ανακύψει είναι σε περίπτωση που το νεότερο χρέος οφείλεται πριν το παλαιότερο που 

σηµαίνει ότι όταν το παλαιότερο έρθει η ώρα του να πληρωθεί µπορεί να µην υπάρχουν 

διαθέσιµα.  

Αυτό µπορεί να λυθεί αν εξασφαλιστεί ότι οι δανειστές θα δώσουν ειλικρινείς 

πληροφορίες παραπάνω. Επειδή ο κάθε πιστωτής ενδιαφέρεται µόνο για τις δίκες του πιστώσεις 

µπορεί να γίνει µόνο αν επιβληθεί τους πιστωτές ότι θα συµµετέχουν στις τελικές διαδικασίες 

υπό τον όρο να σεβαστούν τους όρους που θέτουν οι αρχές ενώ διαφορετικά θα ζουν χρήζουν 

δευτερεύουσας προστασίας. 

 

9.2    ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 

 

Αυτή αποκτάται µε την απειλή της απώλειας της επιχείρησης των χρεών της από τους 

οφειλέτες. Σε όλες τις πτωχευτικές διαδικασίες οι πιστωτές ή η αρµόδια αρχή µπορούν να 

αντικαταστήσουν τους/ τον µάνατζερ της εταιρείας. Είναι προβληµατικό όµως ξένοι πιστωτές να 

επιβάλλουν την διοίκηση τους στην κυβέρνηση µια ξένης χώρας. Σύµφωνα µε αυτό που υπονοεί 

ο αµερικανικός κώδικας αξίζει να έχει τη διοίκηση αυτός που έχει την καλύτερη πληροφόρηση. 

Η αρµόδια αρχή µπορεί να την αντικαταστήσει µονό αν αποδεχτεί µη ανταγωνιστική ή κακής 

πίστης. 
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Μερικές όµως από τις παραπάνω διαδικασίες δε µπορούν να εφαρµοστούν σε περίπτωση 

καθολικού χρέους π.χ στην περίπτωση που οι πιστωτές γίνουν µέτοχοι της χρεωκοπηµένης 

εταιρείας. Επίσης σε περίπτωση πολύ εκτεταµένου καθολικού χρέους αυτή η κατάσταση µπορεί 

να λυθεί µόνο αν οι περιοχές όπου η κυβέρνηση είναι υπερεκτεθειµένη µπορούν να συνδεθούν 

µε το χρέος. Αλλιώς το µόνο που µπορεί να κάνει η δηµόσια αρχή είναι να µια συζήτηση των 

οικονοµικών σχεδίων µε τους πιστωτές.  

Αντιθέτως αν ο δανεισµός περιοριστεί σε συγκεκριµένους τοµείς τότε είναι πιο πιθανό και 

ξένοι πιστωτές να γίνουν κάτοχοι της εταιρείας πράγµα που µπορεί να αποδειχτεί καλό σε 

περίπτωση αδυναµίας της επιχείρησης για την αναδιοργάνωση του χρέους. Αυτό ανοίγει το 

δρόµο για ιδιωτικοποιήσεις.  

 

9.3   ΕΠΑΝΑ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  

 

Όταν µια εταιρεία βρίσκεται σε οικονοµική δυσπραγία οι µάνατζερ προσπαθούν να 

διαπραγµατευτούν µε τους πιστωτές για το αν θα καταλήξουν σε πτωχευτική διαδικασία. Όλες 

όµως οι διαπραγµατεύσεις γίνονται υπό το φόβο µια ενδεχοµένης πτωχευτικής διαδικασίας. Τα 

µέρη σε ένα σύγχρονο κόσµο τελείας πληροφόρησης είναι ανώφελο να καταφεύγουν στην 

πτώχευση και στα δικαστήρια. Ένα σωστό πτωχευτικό σύστηµα πρέπει να δίνει τα κατάλληλα 

κίνητρα και να µην σπείρει τον πανικό.  

Επίσης να µην είναι µεροληπτικό ως προς το ένα µέρος. Σε µια εταιρική πτώχευση είναι 

δύσκολο να µιλάς για επαναλαµβανόµενη αθέτηση γιατί ακριβώς για να µην επαναληφτεί 

γίνεται η εργασία της ρευστοποίησης. Αυτό µπορεί να ειπωθεί µονό στο διεθνή χώρο. Ένα άλλο 

ζήτηµα είναι ότι η πτωχευτική διαδικασία γίνεται πιο πολύπλοκη όσο πιο πολλοί είναι οι 

πιστωτές. Κάθε πιστωτής ενδιαφέρεται µονό για το δικό του µερίδιο.  

 

9.4    ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

 

Μια πτωχευτική διαδικασία δεν πρέπει να ωθεί τους πιστωτές σε ένα αγώνα δρόµου που 

µόνο θα τους βλάψει όλους. Πρέπει να τους ωθεί ώστε να µεγιστοποιούν τα κέρδη τους αλλά και 

από την άλλη να δανείζουν µε λογικό επιτόκιο. Αυτό θα συµβεί όταν οι πιστωτές 

συνειδητοποιήσουν ότι προστατεύονται σε περίπτωση αθέτησης και οι διεθνείς αγορές 
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λειτουργούν καλύτερα. Επίσης σε αυτό θα συνεισφέρει η συνεπής τήρηση του κανόνα της 

απόλυτης προτεραιότητας στην πληρωµή των χρεών. 

 

9.5    SUPRA PRIORITY FINANCING  

 

Το κεφάλαιο 11  του Αµερικάνικου κώδικα1 επιτρέπει στην χρεωκοπηµένη εταιρία να 

εγείρει νέα χρηµατοδότηση που είναι µεταγενέστερη της υπάρχουσας και η όποια δε 

χειροτερεύει τα δικαιώµατα στα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλισµένων πιστωτών αλλά όµως 

των ανασφάλιστων ή µερικώς ασφαλισµένων. Η υπεράνω προτεραιότητας χρηµατοδότηση είναι 

σηµαντική γιατί το άρθρο 11 επιτρέπει σε µια εταιρεία να µείνει σ' αυτό το άρθρο για µια 

αξιόλογη χρονική περίοδο.  

Ο µέσος όρος παραµονής έχει εκτιµηθεί γύρω στα 2 χρόνια (Franks και Torous 1994) ενώ 

ακραίο παράδειγµα αποτελούν οι Εastern Αirlines που εφάρµοσαν το άρθρο αυτό στο νότιο 

προάστιο της Νέας Υόρκης. Είχε επαρκή χρηµατοδότηση της τάξης των 37.δισεκατοµυριων 

$για να επανορθώσουν χρέη των 3.4.Όταν η εταιρεία ρευστοποιήθηκε πλήρως οι πιστωτές 

έλαβαν µονό 0.34$ δισεκατοµµύρια. Η απώλεια εκτιµήθηκε ότι οφείλεται στην ευκολία των 

προϋποθέσεων που θέτει το άρθρο 11 για να µείνει κάνεις σ αυτό. 

Το πρόβληµα στην περίπτωση του καθολικού χρέους είναι ότι οι συµφωνίες σπάνια 

περιλαµβάνουν όρους περιορισµού του δανεισµού µιας χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι 

χώρες να µπορούν να εγείρουν υπεράνω προτεραιότητας χρηµατοδότηση χωρίς τη συµφωνία 

των πιστωτών καταπατώντας τα δικαιώµατα τους µε νέα δάνεια µέσω εµπορικών πιστώσεων ή 

µε συµφωνίες για πληρωµή σε είδος. Μόνο οι ασφαλισµένοι πιστωτές ίσως να έχουν ένα 

επίπεδο προστασίας. 

 

9. 6   ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

 
                                                           

1
 Το άρθρο 11 του Αµερικανικού Πτωχευτικού Κώδικα αφορά την αναδιοργάνωση τόσο 

της εταιρίας όσο και των ιδιωτών αν και χρησιµοποιείται κυρίως για τις εταιρίες. Κυρίως 

οργανώνει τη διαδικασία ρευστοποίησης του εταιρικού οργανισµού. 
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Ο σκοπός της αναµόρφωσης των διαδικασιών αναβάθµισης του συνολικού χρέους είναι να 

ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα της δανειακής συµφωνίας µε την από την αρχή βελτίωση των 

όρων δανειακών συµβολαίων και την αναµόρφωση της εκ των υστέρων αθέτησης. Το εγχείρηµα 

αυτό είναι δύσκολο λόγω της έλλειψης σαφήνειας των δικαιωµάτων των δανειστών και της 

έλλειψης προθυµίας των κυρίαρχων χωρών να επιτρέψουν την διεκδίκηση των δικαιωµάτων 

τους. 

Σε αντίθεση µε µια ιδιωτική εταιρεία όπου όλο το ενεργητικό είναι διαθέσιµο στους 

πιστωτές της, µόνο ένα µικρό ποσοστό του ενεργητικού των δηµοσίων εταιρειών είναι 

διαθέσιµο για απόδοση ενώ οι εξαγωγές µεταφέρονται σε ιδιώτες 3ων χωρών πριν φύγουν από τα 

σύνορα της χώρας του οφειλέτη. Οι πιστωτές µπορούν να τα διεκδικήσουν τότε µόνο αν έχουν 

σαφώς οριστεί τα δικαιώµατα επί της περιουσίας στη δικαιοδοσία του οφειλέτη. 

Το επόµενο βήµα στην τροποποίηση των όρων συµβολαίου είναι η πιθανότητα ενδελεχούς 

επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µε το debt instrument. Σύµφωνα µε το τωρινό καθεστώς το 

debt instrument µπορεί να διευκρινίσει ότι οι παροχές δε θα εφαρµοστούν για ένα συγκεκριµένο 

διάστηµα. Για να αποτρέψουν τους πιστωτές να καταφύγουν στα δικαστήρια. Μπορούν όµως τα 

συµβόλαια να προβλέπουν την προσφυγή σε διαιτητικά δικαστήρια σε περίπτωση αθέτησης των 

όρων. 

 

9.7    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ GREENWOOD ΚΑΙ MERCER  

 

Οι υποχρεώσεις του καθολικού οφειλέτη πρέπει να µειώνονται σε περίπτωση που ένα 

πακέτο αναδιοργάνωσης συµφωνήθηκε από µια πλειοψηφία των πιστωτών. Σε περίπτωση 

αθέτησης θα πρέπει να µεσολαβήσει µια περίοδος όπου δε θα µπορούν να επιληφθούν οι 

πιστωτές παρά µόνο η διαιτησία. 

Οι ισχυρισµοί των πιστωτών που αντιτίθενται στη συµφωνία αναδιάρθρωσης και 

επικυρωµένη από το ήµισυ της κοινότητας των οµολογιούχων θα κατατίθενται ως δεσµευτικά σε 

ένα διαιτητικό δικαστήριο για να αποφευχθούν τα κόστη και η αβεβαιότητα των δικαστικών 

διαδικασιών. Αποτυχία της κατάστασης του οφειλέτη να ενσωµατώσουν τέτοιες προτάσεις στα 

µελλοντικά δάνεια θα στοιχειοθετούν πράξη αθέτησης. 
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9.8    Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ RECEIVERSHIP CODE  

 

Στη Μεγάλη Βρετανία τα περισσότερα δικαιώµατα δίνονται σε ένα συγκεκριµένο τύπο 

ασφαλισµένου δανειστή, συγκεκριµένα σ' αυτόν που κατέχει την µεγαλύτερη κυµαινόµενη 

χρέωση στο ενεργητικό της εταιρείας. Το δικαστήριο δε χρειάζεται να παρεµβαίνει στο διορισµό 

του αποδέκτη αυτού αν η εταιρεία αρνηθεί ότι συνέβη η αθέτηση. Ο πιστωτής που κατέχει την 

µεγαλύτερη κυµαινόµενη χρέωση στο ενεργητικό της εταιρείας διορίζει ένα αποδέκτη ο οποίος 

διοικεί την εταιρεία µε µοναδικό σκοπό να διεκπεραιώσει επαρκείς διαδικασίες για να 

αποκαταστήσει τα δικαιώµατα αυτού που τον διόρισε. Χαρακτηριστικά λέγεται ότι ‘’ αποδέκτης 

είναι ο βασιλιάς’’. Αυτό όµως εξ αντιδιαστολής σηµαίνει ότι οι µη ασφαλισµένοι πιστωτές 

έχουν πολύ λίγα δικαιώµατα και καµιά φορά µαθαίνουν για την ιδία την ρευστοποίηση αφού 

έχει ήδη γίνει. 

Ο αγγλικός αυτός κώδικας έχει περιορισµένη εφαρµογή. Η κύρια ιδέα του είναι ότι τα 

δικαιώµατα έλεγχου δίνονται στους ασφαλισµένους πιστωτές π.χ τα δάνεια ασφαλίζονται και σε 

περίπτωση αθέτησης ο πιστωτή ικανοποιείται από το εισόδηµα από το ενεργητικό που είναι 

εξοπλισµένο µε εµπράγµατη ασφάλεια. 

 

9.9    ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 

Όταν το ενεργητικό µες χώρας κατέχεται από µετόχους µιας άλλης τίθεται το ζήτηµα τη 

σύγκρουσης δικαιοδοσιών όταν προκύψει ζήτηµα πτωχευτικής διαδικασίας. Επίσης το άρθρο 11 

έχει κατακριθεί έντονος στις ΗΠΑ ως πολύ κοστοβόρο καθώς και για µετέπειτα τροποποιήσεις 

στα συµβόλαια που αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Το ίδιο ισχύει και για τον αγγλικό κώδικα. Σε 

περίπτωση καθολικού χρέους το θέµα είναι η εξασφάλιση των ασφαλισµένων πιστωτών. Σε 

µερικές όµως χώρες η έννοια αυτή δεν συνηθίζεται και εποµένως οι κυρίαρχες αγορές µπορούν 

να βελτιωθούν µόνο αν τα περιουσιακά δικαιώµατα γίνουν πιο διαφανή και η εφαρµογή 

λιγότερο κοστοβόρα. Πέντε ιδέες προτείνονται για την βελτίωση των κυρίαρχων αγορών 

• Μεγαλύτερη σαφήνεια στον ορισµό των δικαιωµάτων των πιστωτών 

• ∆ιεύρυνση των µεθόδων για την βελτίωση του κινδύνου 

• Μείωση της κεφαλαιακής δοµής της χρηµατοδότησης της εταιρείας. 
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Το κεφάλαιο 9 του Αµερικάνικου Κώδικα2 περί πτώχευσης των δηµοσίων σωµάτων 

απαγορεύει στα δικαστήρια να επεµβαίνουν στις πολιτικές διαφωνίες τους, στο εισόδηµα των 

πιστωτών και στη χρήση του εισοδήµατος από την περιουσία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τον 

αγγλικό κώδικα που δίνει δικαιώµατα στους πιστωτές σε συγκεκριµένα εισοδήµατα των αρχών. 

Τα αγγλικά δικαστήρια ωστόσο έχουν την δυνατότητα να απαλλάξουν µια δηµόσια αρχή από τα 

χρέη της όπως στην υπόθεση Ηammersmith και Fulham από τη βουλή των λόρδων.  

Η νοµοθεσία στην Αγγλία και στην ΕΕ έχει διευκρινήσει την ανοσία σε εµπορικές 

συναλλαγές. π.χ στην υπόθεση Ρhillip brothers εναντίον της Republic of Sierra Leone. Tα 

αγγλικά δικαστήρια επέτρεψαν στον πιστωτή να επιβάλλει τα δικαιώµατα του εναντίον της 

τράπεζας καθώς και του οφειλέτη του στη Γαλλία. 

Συζητήσεις µε επαγγελµατίες έχουν επιδείξει σηµαντικούς κινδύνους αν δεν οριστούν 

επακριβώς τα περιουσιακά δικαιώµατα. π.χ ένας οφειλέτης µπορεί απλώς να πουλήσει λάδι σε 

ένα τρίτο µέρος στη χώρα του πριν την εξαγωγή και έτσι να διαθέτει λογαριασµούς που 

δείχνουν κατοχή από αυτό το µέρος. Αυτό το κάνει πολύ δύσκολο για τον πιστωτή να αποδείξει 

ότι δικαιούται τα αγαθά.  

Αυτό θα µπορούσε να αποφευχθεί µόνο αν τα περιουσιακά δικαιώµατα του οφειλέτη 

έχουν προσδιοριστεί επακριβώς ώστε τα δικαστήρια της χώρας του πιστωτή να µπορούν να 

κηρύξουν άκυρες τέτοιες ενέργειες. Αυτό πρέπει να γίνει από όλες τις χώρες όπως το έκανε η 

Μεγάλη Βρετανία και να οριστούν επακριβώς η ανοχή που θα δείξει στις εµπορικές συναλλαγές. 

Επίσης ατοµικά οι χώρες πρέπει να συνάψουν συµφωνία σε ποιές περιπτώσεις θα έχει ο καθένας 

αρµοδιότητα. 

 

9.10  ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΧΡΕΟΥΣ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΧΩΡΙΣ CROSS-GUARANTEES 

 

Οι κυβερνήσεις συχνά επιτρέπουν µερικές δραστηριότητες του κράτους ή της τοπικής 

κυβέρνησης να χρηµατοδοτήσουν ιδιωτικές αγορές χωρίς εγγύηση από την κεντρική κυβέρνηση 

πχ τα χρέη της us city ή κυβερνήσεις πολιτειών δεν εγγυώνται από την οµοσπονδιακή 
                                                           
2
 Το άρθρο 9 προβλέπει µια διαδικασία για τη ενίσχυση των οντοτήτων (πόλεις ,κωµοπόλεις και 

περιφέρειες σχολείων ) που βρίσκονται σε οικονοµική δυσπραγία νε βάση ένα σχέδιο που 

συµφωνείτε µεταξύ αυτών και των πιστωτών. 
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κυβέρνηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η χρεωκοπία στη Νέα Υόρκη δε θα επηρεάσει άµεσα τη 

χρεωκοπία άλλων οργανισµών. Το ίδιο συνέβαινε και στην Αγγλία. Αυτό έχει 3 πλεονεκτήµατα 

: 

 Επιτρέπει την διασπορά χρέους και άρα τη µεγαλύτερη πειθαρχία στην 

κυβερνητική χρηµατοδότηση. Επιπλέον έτσι θα βελτιώσει τη διαφοροποίηση της αποτυχίας των 

µάνατζερ. Έτσι αυτοί που διοικούν τις δραστηριότητες εκτιµούν ότι η αθέτηση θα χειροτερεύσει 

τις δουλειές και τις δικές τους και αυτών για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. 

 Μειώνει το συστηµικό κίνδυνο καθώς η αθέτηση του ενός µέρους κυβερνητικών 

δραστηριοτήτων δεν επηρεάζει το άλλο µέρος. 

 Οι δανειστές θα αναγκαστούν να παρακολουθούν αυτές τις δραστηριότητες για 

να εξασφαλίσουν την πληρωµή τους προσθέτοντας αξία και σ' αυτούς και στους κυρίαρχους 

δανειολήπτες.  

Εµπορικές ή κατασκευαστικές εταιρείες που κατέχονται ολικώς ή µερικώς από το κράτος 

και έχουν δύναµη να ανεβάσουν τη φορολογία µε το να πουλήσουν ένα µέρος ή όλες τις µετοχές 

σε κρατικές εταιρείες µπορούν να παρέχουν ένα αποτελεσµατικό µηχανισµό για να 

αποσυνδέσουν τις εγγυήσεις της κεντρικής κυβέρνησης από τις δραστηριότητες που 

προηγουµένως διευθύνονταν από την κυβέρνηση. Π.χ ο δηµόσιος ισραηλινός οργανισµός 

ηλεκτρισµού έχει πρόσφατα συµφωνήσει µε την κυβέρνηση να ανεβάσει το χρέος στη βάση των 

δικών του ύψους πιστώσεων credit rating. Αποβλέπει στο να αυξήσει σε 600-700$ εκατοµµύρια 

ανάµεσα στην περίοδο 1995-2002. Είναι η πρώτη φορά που µια κρατική ισραηλινή εταιρεία έχει 

εισχωρήσει σε διεθνείς αγορές χωρίς κυβερνητικές εγγυήσεις (Financial Times 17 August 1995). 

Το εγχείρηµα αυτό ενέχει πολλά µειονεκτήµατα. 

� Μερικά χρέη δε θα αποδοθούν σε διοικητικές δραστηριότητες. 

� Η αποτυχία να δοθούν cross-guarantees θα αυξήσει το επιτόκιο του χρέους. 

Αυτές οι αυξήσεις αντικατοπτρίζουν από τη µια ότι το κόστος µιας δραστηριότητας δεν 

διασφαλίζει το χρέος της άλλης και το υψηλότερο επιτόκιο αντικατοπτρίζει τους υψηλότερους 

κινδύνους του δανειστή. 

� Σε µια ανεπτυγµένη οικονοµία αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να 

παρακολουθούνται, γεγονός που δηµιουργεί αυξηµένα κόστη. 

Τέλος οι εταιρείες έχουν περιορίσει την ευθύνη τους για τα χρέη. Ο καθένας ενδιαφέρεται 

για τα δικά του χρέη και όχι γι αυτά των απογόνων του. Γι αυτό το λόγο συµβαίνουν και πολλές 
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χρεωκοπίες όχι λόγω ανικανότητας των εταιρειών αλλά λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης από 

τα κράτη. Όσο µια χώρα χρειάζεται µια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα άλλο τόσο χρειάζεται 

πολιτικές µείωσης του χρέους. Μια προφανής λύση είναι να συµφωνήσει η χώρα σε ένα µέγιστο 

ποσοστό δανεισµού. Το gnp έχει ήδη εφαρµοστεί µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. 

          
        1100οο

  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  
 

Η ΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

10.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Η δεσµευτική διαιτησία µπορεί πάντα σε καταστάσεις τελείας πληροφόρησης να 

αναπαράγει και να βελτιώσει τα αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των 

συµβαλλόµενων µερών. Το διαιτητικό δικαστήριο µπορεί πάντα να υπολογίσει το αποτέλεσµα 

της πτωχευτικής διαδικασίας και έτσι να το επιβάλλει αυτό ως λύση. Και στην περίπτωση της 

ατελούς πληροφόρησης η διαιτησία είναι η πιο ενδεδειγµένη η λύση γιατί στην περίπτωση των 

διαπραγµατεύσεων τα µέρη απόκρυπταν πληροφορίες και µπορεί και µονό από αυτό η εταιρία 

να οδηγηθεί σε ρευστοποίηση ενώ τα χρήµατα θα µπορούσαν να επενδυθούν σε διαφορετικούς 

πόρους.  

Το ζήτηµα είναι πως µπορεί ένα διαιτητικό δικαστήριο να βελτιώσει το ζήτηµα. Θεωρούµε 

ότι µπορεί ένα διαιτητικό δικαστήριο να έχει τόση πληροφόρηση όση το ελάχιστα ενηµερωµένο 

µέρος. Το θέµα που τίθεται είναι να πείσει τα συµβαλλόµενα µέρη να καταθέσουν την αλήθεια. 

Για να συµβεί αυτό πρέπει το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσουν τα µέρη να είναι ισοδύναµο 
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µε αυτό µέσα στα πλαίσια του όποιου παίρνουν τις στρατηγικές τους αποφάσεις. Εποµένως 

τελικά εξαρτάται από το διαιτητικό δικαστήριο να βρει τα κατάλληλα µέσα ώστε να πείσει τα 

συµβαλλόµενα µέρη να καταθέσουν την αλήθεια. 

Το δεύτερο ζήτηµα είναι ποιος ξεκινάει την διαδικασία της πτώχευσης. Τυπικά το 

δικαίωµα αυτό το έχει οφειλέτης. Μερικοί όµως δανειστές στα συµβόλαια τους περιέχουν όρο 

ότι αν ο οφειλέτης αθετήσει τους ορούς έστω και ως προς έναν πιστωτή και αν οι αµοιβές τους 

δεν είναι ακόµα ληξιπρόθεσµες µπορεί να κινήσει την πτωχευτική διαδικασία. Σύµφωνα µε τα 

όσο αναφέραµε παραπάνω είναι αρκετό ότι ο οφειλέτης έχει το δικαίωµα να κινήσει την 

πτωχευτική διαδικασία.  

Αυτό σηµαίνει ότι όταν αθετεί ως πριν έναν πιστωτή, θα αναγκαστεί να αθετήσει και µε 

τους άλλους και έτσι τότε να επιλέξει να κινήσει την πτωχευτική διαδικασία ώστε να 

επωφεληθεί από το σταµάτηµα και να αποφύγει την αρπάγη του ενεργητικού από τους πιστωτές. 

Αυτό όµως οδηγεί στο ακόλουθο αρνητικό αποτέλεσµα να υποθέσουµε ότι µια εταιρεία 

βρίσκεται σε οικονοµική δυσπραγία αλλά όχι σε χρεωκοπία. Αυτή τότε µπορεί αν αρχίσει 

διαπραγµατεύεται µε τους πιστωτές ώστε να επαναδιαµορφώσει το χρέος της αλλά οι πιστωτές 

δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό τυπικά ως τη µέρα των πληρωµών και έτσι τίθεται 

το ζήτηµα προτεραιοτήτων. 

Όλα αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται το περιεχόµενο µιας 

πτωχευτικής διαδικασίας. Ας υποθέσουµε ότι µόνο ο οφειλέτης έχει το δικαίωµα να κηρύξει 

πτώχευση. Σ αυτήν την περίπτωση λόγω της κυριαρχίας των χρεών οι πιστωτές µπορεί να µην 

πάρουν αυτό που τους αναλογεί γιατί υφίσταται λιγότερη πίεση στον οφειλέτη να κηρύξει 

πτώχευση την κατάλληλη στιγµή ενώ εν τω µεταξύ µπορεί τα περιουσιακά στοιχειά να έχουν 

µειώσει την άξια τους.  

Πριν την αληθινή αθέτηση µόνο ο οφειλέτης είναι αυτός που µπορεί να κηρύξει την 

πτώχευση. Οποιαδήποτε ανάµειξη από άλλες πλευρές µόνο θα επιδείνωνε την κατάσταση. 

Εποµένως ίσως το πιο ενδεδειγµένο είναι να είναι µόνο ο οφειλέτης υπεύθυνος για την κήρυξη 

αλλά µε όρους που καθορίζουν την ταχύτητα αποπληρωµής των άλλων χρεών σε περίπτωση 

αθέτησης ενός.  
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10.2  Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Προτείνεται η δηµιουργία ενός διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου µε δικαιοδοσία στις 

διαφορές για τα χρέη µεταξύ κρατών ή µεταξύ κρατών και ιδιωτών πιστωτών. Καθώς το διεθνές 

δικαστήριο επιλαµβάνεται διαφορών µόνο µεταξύ κρατών, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε ένα 

διεθνές σύµφωνο σύµφωνα µε το οποίο το διεθνές δικαστήριο θα είναι µια ανεξάρτητη οντότητα 

από κεφάλαιο βασισµένο σε προσωπικό από ένα πολύπλευρο οργανισµό. Τέτοια παραδείγµατα 

µπορούµε να βρούµε στο δικαστήριο Ιράν -Ηνωµένων Πολιτειών. 

Η διαδικασία θα περιλάµβανε την εξέταση της οικονοµικής κατάστασης της χώρας, τη 

στάση των αρχών και την κατάσταση των διεθνών αγορών. Οι υπεύθυνες αρχές ίσως θα 

ενθάρρυναν την ίδρυση µια κοινότητας αντιπροσώπων των πιστωτών. Το σχέδιο θα έπαιρνε 

εφαρµογή αν γινόταν αποδεκτό και από την κυβέρνηση και από τους πιστωτές. Το σχέδιο 

µπορεί να περιλαµβάνει συµφωνία οι πιστωτές να παρέχουν νέα χρήµατα αν και αυτό είναι 

δύσκολο στη περίπτωση των υποθηκευµένων χρεών. 

 Για να αποφευχθούν δυσκολίες όπως είδος του µέσου τράπεζα, κατοικία δανειστή, 

εφαρµοστέο δίκαιο του συµβολαίου χρέους, µονάδα χρέους πρέπει η δικαιοδοσία του 

δικαστηρίου να καθορίζεται σαφώς µεταξύ κυβέρνησης και πιστωτών στην αρχική συµφωνία. 

Το πρόβληµα είναι ότι οι ανεπτυγµένες χώρες ίσως να διαφωνήσουν να υποταχθούν στη 

δικαιοδοσία ενός διεθνούς δικαστηρίου. 

Η ίδρυση ενός διεθνούς πτωχευτικού δικαστηρίου είναι αρκετά πολύπλοκη λόγω των 

ιδιοµορφιών των νοµοθεσιών των διαφόρων κρατών. Μια πιο µετριοπαθής άποψη είναι η 

ίδρυση µια ανεξάρτητης αρχής µε κοινή συναίνεση ως συντονιστή, συµφιλιωτή και διαιτητή, 

πράγµα που δε χρειάζεται διεθνή συµφωνία ή επικύρωση από την εθνική νοµοθεσία. Η αρχή 

αυτή θα µπορεί να επιτρέπει την προσωρινή παύση των πληρωµών χωρίς νοµική πίεση και αυτό 

θα µειώνει τα αρνητικά αποτελέσµατα της υπόληψης των οφειλετών. Θα µπορεί να µεσολαβεί 

στις διαφορές µεταξύ δυσαρεστηµένων και µη πιστωτών όπως η πρόταση Greenwood – Mercel. 

Οι αρµοδιότητες αυτής της αρχής θυµίζουν αυτές της International Center for the Settlement of 

Investment Disputes Icsid που λύνει διαφορές µεταξύ κυβερνήσεων και ξένων ιδιωτών ή η UK 

Advisory Conciliation and Arbitration Service Acas. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω το IMF θα παίζει κυρίαρχο ρόλο στα νέα δεδοµένα. Υπάρχουν 

όµως απόψεις υπέρ και κατά αυτού. Υπέρ αυτού προβάλλονται τα επιχειρήµατα της ταχύτητας 

και της ενηµέρωσης. Το IMF µέσω της λειτουργίας του capital market division και τις 
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αποστολές στις χώρες είναι γνώστης των πιο επίκαιρων πληροφοριών για τις οικονοµικές 

συνθήκες που είναι διαθέσιµες πέρα από την κυβέρνηση γιατί είναι κατά βάση πολιτικό όργανο 

και άρα όχι τόσο κατάλληλο να διεκπεραιώσει δικαστικές αρµοδιότητες. Επίσης οι χώρες που 

επηρεάζονται από τις αποφάσεις τους είναι οι ίδιες κάτοχοι µετοχών της IMF. Με το να δίνει 

συµβουλές σε οφειλέτες είναι σαν να έχει ήδη καταδικάσει τις αποφάσεις τους ως αποτυχηµένες. 

Κυβερνήσεις έχουν την ικανότητα ως αντίβαρο στα σταµατήµατα των πιστωτών να 

διακόπτουν τις υπηρεσίες πληρωµής χρεών ή να επιβάλλουν προσωρινά έλεγχο ανταλλαγών. 

Απλά διστάζουν να το κάνουν αυτό από φόβο µη θέσουν σε κίνδυνο την µελλοντική τους 

πρόσβαση στην αγορά των πιστωτών. Ο ρόλος που µπορεί να επιτελέσει το IMF είναι να 

συµβουλεύει τους οφειλέτες να σταµατήσουν τις πληρωµές χρεών. Με αυτόν τον τρόπο η 

κυβέρνηση που θα εγκρίνει το σταµάτηµα της δεν θα µειώσει την υπόληψη της ενώ η 

πιθανότητα να αρνηθεί το IMF θα αποθαρρύνει τις κυβερνήσεις από το να το χρησιµοποιήσουν 

αυτό στρατηγικά. 

Επίσης το IMF θα πρέπει να περιορίσει τις εκ των προτέρων συµβουλές µε τις οφειλέτριες 

κυβερνήσεις και να µοιράζεται τις απόψεις του µε τις αγορές εκ των υστέρων για την αποφυγή 

πρόκλησης πανικού. Το σταµάτηµα πρέπει να εκτιµάται µε λήψη υπόψη των ακόλουθων 

παραγόντων, όπως οι αιτίες της κρίσης, η δοµή των αγορών, η επίδραση στις άλλες αγορές. Η 

δυνατότητα του IMF να προχωρήσει στη ρευστοποίηση της πρέπει να υπάρχει µόνο αν 

συντρέχουν αυτές οι 3 συνθήκες. Η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος διακυβεύεται, η 

επέκταση του κινδύνου είναι πλέον ορατή, ο αγώνας είναι κυρίως self-fulfilling.  

Τέλος η εµπειρία έχει δείξει ότι οι αγορές είναι κοινωνικοί οργανισµοί που λειτουργούν 

µόνο µέσα σε ένα καλά ορισµένο θεσµικό σύστηµα. Εποµένως το να διαµορφώσουµε αυτό το 

πλαίσιο µπορούµε να το κάνουµε όχι µε την επίσηµη παρέµβαση αλλά στην αγορά αλλά 

βοηθώντας την ίδια την αγορά να λειτουργήσει.(αυτό που στη γερµανική πολιτική ανάλυση 

χαρακτηρίζεται Οrdnungspolitik) 

To ΙΜF είναι ένα όργανο που εξειδικεύεται στην επιτήρηση της οικονοµικής ανάπτυξης 

και την παροχή συµβουλών στις αρχές. Κυρίως ασχολείται µε την πρόληψη της κρίσης. Το ΙΜF 

επίσης δανείζει τις διάφορες χώρες για ν αντιµετωπίζουν τα τρέχοντα προβλήµατα ενώ προς τις 

υπανάπτυκτες χώρες στοχεύει στην µείωση της φτώχιας. Επίσης παρέχει τεχνική στήριξη και 

εκπαίδευση στους τοµείς του. Τα τελευταία χρόνια προκειµένου να ενισχύσει την 

αποτελεσµατικότητα του εξέδωσε και κάποιες αρχές καλής πρακτικής στους τοµείς της 

αρµοδιότητας του. 
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To ΙΜF είναι ένας διεθνής οργανισµός που επιβλέπει το διεθνές οικονοµικό σύστηµα 

ακολουθώντας µακροοικονοµικές πολιτικές κυρίως στον τοµέα του συναλλάγµατος και του 

ισοζυγίου πληρωµών. Επίσης προσφέρει γενναιόδωρα δάνεια σε φτωχές χώρες ,Εδρεύει στην 

Ουάσινγκτον. 

 

10.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝ∆Ε∆ΕΙ∆ΜΕΝΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ  

 

Αν οι πληροφορίες ήταν επαρκείς, τα συµβόλαια εκτελέσιµα και το κόστος των 

διαπραγµατεύσεων αµελητέο δε θα υπήρχε ανάγκη για πτωχευτική διαδικασία (Cornelli και Felli 

1995). Ένας αποτελεσµατικός πτωχευτικός κώδικας ισορροπεί ανάµεσα σε δύο καταστάσεις. 

Στη µεγιστοποίηση της εξωτερικής άξιας της επιχείρησης και την προσκόλληση στον εφοδιασµό 

µε συµβάσεις χρέους µε το να τιµωρεί τους χρεώστες ότι καταφεύγουν στη χρεωκοπία.  

Ένα ισορροπηµένο σύστηµα θα ενίσχυε το εκ των υστέρων εισόδηµα και τις προοπτικές 

ανάπτυξης ανασυντάσσοντας τη διαδικασία του χρέους και παραµερίζοντας το χρέος που δεν 

τρίβει επιβάλλοντας όρους στου ανυπάκουους πιστωτές. Επιπλέον θα παρείχε προτεραιότητα σε 

νέα µετρητά και θα περιλάµβανε µέτρα να καθησυχάσει τους πιθανούς δανειστές ότι τα οι οροί 

των δάνειων στο µέλλον θα ενισχυθούν. 

Αυτή η διαδικασία απαιτεί υποσχόµενα εγχειρήµατα και ρευστοποιήσεις µη οικονοµικές. 

Αυτό σηµαίνει όχι απλά να αποφεύγεται η πρόωρη ρευστοποίηση µιας επιχείρησης απλά 

διατηρώντας µια χρεωκοπηµένη εταιρεία αλλά οικονοµικά βιώσιµη αλλά επιπλέον να 

αποφεύγεται η αδικαιολόγητη αναβολή µιας ρευστοποίησης µε µη βιώσιµα εγχειρήµατα. 

Επειδή στη διαδικασία της πτώχευσης υπάρχουν πολλά αντικρουόµενα συµφέροντα ένα 

αποτελεσµατικό σύστηµα πτώχευσης θα πρέπει να επιτρέπει στο δικαστήριο να προσκαλεί όλα 

τα ενδιαφερόµενα µέρη να µοιράζονται τις πληροφορίες και να µην υπάρχει ασυµµετρία στην 

πληροφόρηση που να δηµιουργεί εντάσεις. Θα µπορούσε να απαιτεί από τους πιστωτές να 

επιλέγουν από ένα µενού από καταγραφές και να οργανώσει µια διαδικασία πλειστηριασµού 

µέσω της οποίας θα καθίστανται φανερές οι προοπτικές κερδοφορίας της επιχείρησης. 

Αν η επιχείρηση είχε ένα µόνο πιστωτή ο οποίος θα διαπίστωνε ότι θα κερδίσει 

περισσότερα από το κόστος του κεφαλαίου από τη αναδιοργάνωση, θα διαπραγµατευόταν 
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διαπραγµατεύσεις µε τη διοίκηση χωρίς να ρισκάρει πρόωρη ρευστοποίηση και δικαστική 

παρέµβαση. Αλλά στη καθηµερινή πρακτική υπάρχουν πολλοί πιστωτές µε αντικρουόµενα 

συµφέροντα ο καθένας από τους οποίους έχει το κίνητρο να ασφαλίσει το χρέος του µε το να 

προσκολλάται στο ενεργητικό της εταιρεία και να αφήνει την αναδιοργάνωση τους άλλους. 

Επίσης ένα αποτελεσµατικό σύστηµα πρέπει να ενθαρρύνει αυστηρή προσκόλληση στους 

όρους του χρέους και να αποφεύγει τις τροποποιήσεις.. Επιπλέον πρέπει να ενθαρρύνει 

αποτελεσµατικά επίπεδα επενδύσεων. Οι πιστωτές θα πρέπει να έχουν ελαχίστη ανάµειξη στο 

θέµα ώστε οι επενδυτές να µην αποθαρρύνονται να κάνουν επενδύσεις µε το σκεπτικό ότι θα 

πληρώσουν φόρους στου παλιούς πιστωτές. 

Πρέπει επίσης να προστατεύει τα συµφέρονται όλων των ενδιαφερόµενων µερών π.χ η 

ύπαρξη της µπορεί να µειώνει το κόστος για επιχείρησης που χρησιµοποιούν τα ενδιάµεσα 

προϊόντα της. Επίσης πρέπει να ενθαρρύνει τις καινοτοµίες ιδιαίτερα µε τη χρήση τεχνολογίας 

και να ελαχιστοποιεί τα κόστη χρεωκοπίας. 

Τα διαφορετικά εθνικά πτωχευτικά δίκαια τείνουν να ατυχούν σ' αυτούς τους στόχους µε 

διαφορετικούς τρόπους. π.χ στις ΗΠΑ µια αναδιοργανωµένη επιχείρηση δίνει προτεραιότητα 

στην αποπληρωµή νέων δάνειων ενώ στη Βρετάνια απαιτείται η συµφωνία των υπαρχόντων 

πιστωτών που συνήθως εξασφαλίζεται. Η διευκόλυνση µε την όποια δίνεται προτεραιότητα στις 

νέες αποταµιεύσεις οδηγεί σε υπερεπένδυση ενώ στην Βρετάνια σε υποεπένδυση. Από την άλλη 

στη Γερµανία ο πτωχευτικός κώδικας δίνει 3µηνη αναβολή ενώ ο δικαστικά διορισµένος 

σύνδικος µπορεί να εγείρει νέα παλαιότερη χρηµατοδότηση. Αυτό οδηγεί σε υποεπένδυση 

καθώς οι ασφαλισµένοι πιστωτές µπορούν να πάρουν στην κατοχή τους το ενεργητικό.  

Στη Μεγάλη Βρετανία ο σύνδικος είναι υπεύθυνος για όλα τα κόστη που θα προκύψουν 

µετά από το διορισµό του ενώ στις ΗΠΑ το βάρος πέφτει στη εταιρεία. Μετά µε το Ιnsolvency 

Αct 1986 ο σύνδικος αντικαταστάθηκε από ένα διοικητικό υπάλληλο µε 3,µηνη παραµονή. Η 

τάση που επικρατεί στις ΗΠΑ είναι η αποφυγή ρευστοποίησης της επιχείρησης σε αντίθεση µε 

τη Μεγάλη Βρετάνια και τη Γερµανία. Ο αγγλικός κώδικας δίνει πλεονέκτηµα στους 

ασφαλισµένους πιστωτές και επίσης έρχεται αντιµέτωπος µε το ηθικό δίληµµα ότι η διοίκηση θα 

αντικατασταθεί από το σύνδικο όπως και στη Γερµανία ενώ αυτό δε συµβαίνει στις ΗΠΑ.  

Επίσης στη Γερµανία η αποζηµίωση του διοικητή είναι ένα ισχυρό κίνητρο ενώ η αµοιβή 

των δικηγορών στις ΗΠΑ οδηγεί σε παρατεταµένες ρευστοποιήσεις πράγµα για το ποιο 

κριτικάρεται έντονα το άρθρο 11. Τέλος δεν υπάρχει ένα διεθνές δικαστήριο που να 

περιλαµβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη σε όλες τις χώρες. Αυτό που µετρά 
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συνήθως είναι ποιάς χώρας οι νόµοι κυριαρχούν.  

 

1111οο
  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Συµπεράσµατα και Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

Ως αιτίες εταιρικής αποτυχίας αναφέρονται συχνά η υψηλή δανειακή επιβάρυνση και η 

υπερεξάπλωση (over-expanding) των εταιριών. Η αποδοχή της παραπάνω πρότασης ως, ορθής, 

δεν λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι, στα πλαίσια της στρατηγικής εφαρµογής, η διοίκηση των 

εταιριών πρέπει να εξετάζει αν η προτίµηση του δανεισµού ως µέσου χρηµατοδότησης 

συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωσή 

της και αν η υπερεξάπλωση. 

Στόχος της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η πρόληψη των αρνητικών συνεπειών ενώ του 

πτωχευτικού δικαίου η βέλτιστη διαχείριση της οικονοµικής δυσπραγίας της επιχείρησης. 

Παρόλα αυτά κοινός τους στόχος είναι η  προστασία αυτών που έχουν  έννοµο συµφέρον. 

Κοινός στόχος και των δύο είναι η προστασία όσο των πιστωτών από δόλιες συµπεριφορές της 

διοίκησης όσο και από µερικούς πιστωτές που επιθυµούν να επωφεληθούν από την άµεση 

ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

           Κοινή συνισταµένη όλων των νοµοθετικών πρωτοβουλιών που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς 

τα τελευταία χρόνια είναι η κάλυψη όλων των νοµοθετικών κενών ώστε να µην υπάρχει µεγάλη 

πιθανότητα από µέρους όσων προαναφέρθηκαν να προβούν σε αθέµιτες συµπεριφορές. Είναι 

αυτονόητο ότι καθώς η σύγχρονη ιδιοκτησιακή δοµή των επιχειρήσεων µεταβάλλεται διαρκώς 

υπό το πρίσµα των διαφόρων εξελίξεων καθώς και η σχέση των τριών πυλώνων της επιχείρησης 

,θα πρέπει οι νοµοθεσίες και οι κώδικες καλής συµπεριφοράς που θεσπίζονται να ακολουθούν 

µια δυναµική πορεία και να προσαρµόζονται στις διάφορες αλλαγές. 

Αφετηρία για την αποτελεσµατικότερη προστασία των αδύναµων µερών αποτέλεσαν τα 
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διάφορα εταιρικά σκάνδαλα που συνέβησαν ( π.χ  Enron ,Wordcom , Parmalat)  και τα οποία 

οδήγησαν στην κατάρρευση έως και ασφαλιστικών ταµείων. Με αφορµή αυτά αποκαλύφθηκε 

πόσο ελλιπής και ανεπαρκής ήταν η  προστασία των πιστωτών  και των µικροµετόχων. Η 

πρόσθετη νοµική κάλυψη και η εγγυήσεις που παρέχονται όχι µόνο στους πιστωτές αλλά και 

στους µετόχους που  επενδύουν τα χρήµατα τους στην εταιρεία εξασφαλίζονται και από 

πρόσθετες ρυθµίσεις όπως από την πρόβλεψη ποινικών διώξεων σε βάρος των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου αν η συµπεριφορά τους προέρχεται από δόλο ή  βαρειά αµέλεια καθώς 

και η προσωπική ευθύνη των ανώτατων στελεχών για την δηµοσίευση προς τα έξω των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

             Παρόλα αυτά απαιτείται να καταβληθεί ακόµα µεγαλύτερη προσπάθεια προς αυτήν την 

κατεύθυνση ενώ το ζήτηµα που καθίσταται αρκετά επίκαιρο είναι το αν µπορούν να 

εναρµονιστούν τα διάφορα κράτη τόσο σε θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης όσο και 

πτωχευτικού δικαίου καθώς  και η πιθανή ίδρυση ενός διεθνούς πτωχευτικού δικαστηρίου.Το 

ζήτηµα τίθενται ακόµα εντονότερα στην περίοδο αυτή της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε 

όπου πτώχευσαν επιχειρηµατικοί κολοσσοί . 

              Εν κατακλείδι όµως πρέπει να κατανοηθεί ότι όσο δεσµευτική και να είναι η νοµοθεσία 

προκειµένου να σηµειωθεί ουσιαστική προστασία των εµπλεκοµένων µερών  θα πρέπει να 

αναδιαµορφωθεί όλη η  κουλτούρα της επιχείρησης καθώς και όλης της  κοινωνίας και να  

κατανοηθεί ότι η σωστή λειτουργία µιας επιχείρησης είναι προς όφελος της κοινωνίας 

ολόκληρης. Τέλος παρατίθενται κάποιες προτάσεις  που θεωρούµε ότι µπορούν να συνεισφέρουν 

στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του ζητήµατος  

 Χρήση διαδικτύου ως µηχανισµού ενηµέρωσης των µετόχων 

Η ειδοποίηση για την ηµεροµηνία σύγκλισης της γενικής συνέλευσης και η καταχώρηση 

των οικονοµικών καταστάσεων  διευκολύνουν την πρόσβαση στους ενδιαφεροµένους εφόσον 

διασφαλίζεται η εγκυρότητα τους. 

 Παράλληλη χρήση της αγγλικής γλώσσας 

Μια εταιρεία που επιθυµεί να  σέβεται το επενδυτικό της κοινό πρέπει να χρησιµοποιεί την 

αγγλική γλώσσα καθώς αναµένονται και συνεργασίες µε διεθνές κοινό. 

 Συστηµατική δηµοσιοποίηση εταιρικών γεγονότων 

 Εξήγηση αποκλίσεων στόχων από τα ανακοινωθέντα 

 Θέση χρηµατοοικονοµικού διευθυντή 
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Συστήνεται προς τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται σύνθετες αποφάσεις 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης όχι απλά σε επίπεδο λογιστηρίου αλλά σε αναβαθµισµένο 

επίπεδο. π.χ θέση χρηµατοοικονοµικού διευθυντή. 

 Ενεργοποίηση του διοικητικού συµβουλίου και συλλογικών φορέων για θέµατα εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης 

Συστήνεται η συµµέτοχη των επιχειρήσεων και σε προσπάθειες συλλογικών φορέων (π.χ. 

δίκτυο επιχειρήσεων για την κοινωνική ευθύνη στην Ελλάδα) 

 Ενσωµάτωση πρακτικών αξιολόγησης του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντα 

συµβούλου 

 Αναµετάδοση της γενικής συνέλευσης µέσω διαδικτύου 

Το άνοιγµα των αγορών και η υψηλή κινητικότητα των επενδυόµενων κεφαλαίων έχει 

δηµιουργήσει στο εξωτερικό επιχειρήσεις στη  µετοχική σύνθεση των οποίων υπάρχουν µέτοχοι 

από όλο τον κόσµο και η  ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους στη γενική συνέλευση είναι 

ανέφικτη 

 Περιοδική συζήτηση για επαναπροσδιορισµό του µεγέθους του διοικητικού συµβουλίου 

 Το µέγεθος του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα ταχύτατο 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον ώστε νε επιτυγχάνεται η απαιτουµένη  ευελιξία. 
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