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Κεθάιαην 1
Αληηθείκελν θαη Αλαγθαηόηεηα Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
1.1 Δηζαγσγή
H παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα παξνρή αμηφπηζησλ
πιεξνθνξηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε απφζηαζε απφ ηελ πεγή ησλ
πιεξνθνξηψλ εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ν
ηεξάζηηνο φγθνο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο παξνρήο
αλαμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ κε απνηέιεζκα δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο
κνλάδεο.
ε ζπλάξηεζε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ξαγδαίεο αιιαγέο ζπληεινχληαη θαη ζην
εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, ε αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ
δηαρσξίδεη ηηο έλλνηεο ηνπ «ηδηνθηήηε» θαη ηνπ «δηαρεηξηζηή». Οη νηθνλνκηθέο
κνλάδεο απφ νηθνγελεηαθέο θαζίζηαληαη «πνιπκεηνρηθέο», κε απνηέιεζκα ηα
ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ «Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ» πνιιέο θνξέο
δηαθνξνπνηνχληαη.
Γίλεηαη

επνκέλσο

αληηιεπηφ

φηη

νη

αξρέο

ηεο

εηαηξηθήο

δηαθπβέξλεζεο

δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.
Οη νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί βξίζθνληαη ζε κία ζπλερή πξνζπάζεηα εχξεζεο
κεραληζκψλ πνπ λα ζπλδξάκνπλ ζηε ζχγθιηζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ κε ηηο
βέιηηζηεο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
πλεπψο, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θξίλεηαη σο ε κέζνδνο δηαθξίβσζεο ηεο
δηαθάλεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθήο απφδνζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ, απνηειψληαο δηεζλψο πξνηεξαηφηεηα γηα ηνπο επελδπηέο ζηηο
θεθαιαηαγνξέο. Ζ παξαπάλσ ηάζε επεθηείλεηαη ζηαδηαθά απφ ηηο αλεπηπγκέλεο
νηθνλνκίεο ζηηο ππφινηπεο, ελψ ζπγρξφλσο επηρεηξείηαη εκπινπηηζκφο θαη εκβάζπλζε
ζηνπο εμεηαδφκελνπο δείθηεο θαη ηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο. Σα ζρεηηθά πξφζθαηα
ζθάλδαια αδηαθάλεηαο θαη δηαζηξνθήο ησλ ινγηζηηθψλ απεηθνλίζεσλ ζηηο ΖΠΑ
επέηεηλαλ ηε ελ ιφγσ ηάζε.
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ε ζηελή ζπλάξηεζε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ζήκεξα, εληζρχεηαη ζηαδηαθά ε
εθηίκεζε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο κίαο επηρείξεζεο
πξνο ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ηηκή
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο κεηνρήο ηεο. Δπαθφινπζν απηήο ηεο εληζρπφκελεο κε ην ρξφλν
πεπνίζεζεο είλαη ε δηακφξθσζε κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηνπ επηπέδνπ εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν λα εθαξκνζζνχλ άιιεο απφ απηέο ζε ηνπηθφ θαη άιιεο ζε
ππεξεζληθφ επίπεδν.

1.2 Αληηθείκελν - θνπόο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη δηεξεχλεζε
ηεο ζρέζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
Δηδηθφηεξα κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο επηκέξνπο
ζηφρνη ηεο δχλαηαη λα ζεσξεζνχλ:
 Ζ παξνπζίαζε ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο αλάιπζεο
ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξεπλψλ.
 Ζ παξάζεζε ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ εηαηξηθή απφδνζε κέζσ ηεο εμέηαζεο
ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξεπλψλ.
 Ζ απνηχπσζε ηεο ζρέζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ ζρέζεο ζε ηξεηο
βαζηθνχο

άμνλεο

(Δπηηξνπή

Διέγρνπ,

Δμσηεξηθφο

Έιεγρνο

θαη

Μάλαηδκελη).

1.3 πκβνιή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Αθελφο ε θνκβηθή ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε
ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη αθεηέξνπ ε απμάλνπζα ζεκαληηθφηεηα ησλ αξρψλ ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δεκηνχξγεζε έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε
δηεξεχλεζε ηεο αιιειεπίδξαζή ηνπο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζπκβνιή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δχλαηαη λα
νκαδνπνηεζεί ζηνπο παξαθάησ θνξείο:
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 Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ: Μέζα απφ ηε ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ηνπ
εζσηεξηθνχ έιεγρνπ, ε παξνχζα δηαηξηβή ζπκβάιιεη ζηελ πθηζηάκελε
απνηχπσζε ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (θαη ζπλεπψο ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ) εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
 Δπηρεηξήζεηο (γεληθφηεξα): Απφ ηε κία πιεπξά, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο
ζρέζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηα ηξία ζπζηαηηθά κέξε ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζπκβάιιεη ζηε ιεπηνκεξή
απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζρέζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο
ζρέζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ εηαηξηθή απφδνζε εμεηάδνληαη
θαη ηεθκεξηψλνληαη νη ηξφπνη αχμεζεο ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο κέζσ ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
 Αθαδεκατθή Κνηλφηεηα: Μέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη
εκπεηξηθψλ εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ εηαηξηθή απφδνζε,
παξνχζα

δηαηξηβή

ζπκβάιιεη

ζηελ

νξηνζέηεζε

ε

επηθαηξνπνηεκέλνπ

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο.

1.4 Γηάξζξσζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Με ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε απνηχπσζε ηεο ζρέζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη (6) θεθάιαηα.
Αξρηθά ζην πξψην θεθάιαην, ην νπνίν ηηηινθνξείηαη «Αληηθείκελν θαη Αλαγθαηφηεηα
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο» παξνπζηάδεηαη ην βαζηθφ αληηθείκελν ηεο έξεπλαο.
Δπηπξφζζεηα ζην ελ ιφγσ θεθάιαην παξαηίζεηαη ν βαζηθφο ζθνπφο θαη νη ηξεηο
επηκέξνπο ζηφρνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ
δηάξζξσζε ηεο έξεπλαο.
ην δεχηεξν θεθάιαην, ην νπνίν ηηηινθνξείηαη «Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα, αξρηθά παξαηίζεληαη έλα πιήζνο ζεκαληηθψλ ελλνηνινγηθψλ
πξνζεγγίζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν δηαρξνληθά. Δπηπξφζζεηα,
παξνπζηάδεηαη ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Ο
ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ θαζψο θαη νη βαζηθφηεξνη ηχπνη ηνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.
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Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ
ζηνηρείσλ ελφο απνηειεζκαηηθνχ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Ζ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηξίην
θεθάιαην. Δηδηθφηεξα, αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην
αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ νξηνζεηείηαη
ε ζεκαζία θαη εμεηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ
ελδειερή αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ εηαηξηθή
απφδνζε.
Οη ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηφζν γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν φζν θαη γηα ηελ
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε βαζίδνληαη ζε κία εθηελή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.
ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κέζα απφ κηα εθηελή
επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο, επηζηεκνληθήο αξζξνγξαθίαο θαη
βηβιηνγξαθίαο παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ηφζν γηα
ηελ ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε φζν θαη ηελ ζρέζε
ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ εηαηξηθή απφδνζε.
Ζ ελ ιφγσ ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
αθηηλνγξαθείηαη

ζην

πέκπην

θεθάιαην

ηεο

εξγαζίαο.

Δηδηθφηεξα,

αξρηθά

παξνπζηάδνληαη ηφζν νη ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζν θαη νη ακθφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο. Σν θεθάιαην
νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηα ηξία
ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Δπηηξνπή Διέγρνπ, Δμσηεξηθφο
Έιεγρνο θαη Μάλαηδκελη).
Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηηηινθνξείηαη «πκπεξάζκαηα –
Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα». Όπσο δηαθξίλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν, ην ελ ιφγσ
θεθάιαην παξαζέηεη ζπγθεληξσηηθά ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο. Πεξηιεπηηθά αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία, παξνπζηάδνληαη νη
αδπλακίεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη νη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ
έξεπλα.
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Ζ δηάξζξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξαηίζεηαη θαη δηαγξακκαηηθά κε ην
ρήκα 1.1 «Γηάξζξσζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο».

Θέκα:
ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΥΔΗ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΣΗ
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

Κεθάιαην 1:
Αληηθείκελν θαη Αλαγθαηφηεηα
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

Κεθάιαην 2:
Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ

Κεθάιαην 3:
Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κεθάιαην 4:
Αλαζθφπεζε Βηβιηνγξαθίαο

Κεθάιαην 5:
ρέζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο

Κεθάιαην 6:
πκπεξάζκαηα –
Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα

Βηβιηνγξαθία

ρήκα 1.1: Γιάπθπυζη Γιπλυμαηικήρ Δπγαζίαρ
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Κεθάιαην 2
Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
2.1 Δηζαγσγή
Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ
νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ είλαη ην πιήζνο ησλ νξηζκψλ πνπ ηνπ έρνπλ απνδνζεί
δηαρξνληθά απφ εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο παγθνζκίσο. ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη
κία πξνζπάζεηα παξάζεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Δπηπξφζζεηα παξνπζηάδνληαη νη «Νφκνη», νη «Ννκνζεηηθέο Γηαηάμεηο» θαη
«Πξάμεηο» πνπ ζπλζέηνπλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ
έιεγρν. Παξάιιεια, νξηνζεηνχληαη ε αλαγθαηφηεηα, νη βαζηθνί ηχπνη θαη ν ζθνπφο
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ
βαζηθψλ αξρψλ θαη ησλ πέληε ζπζηαηηθψλ κεξψλ ελφο απνηειεζκαηηθνχ πζηήκαηνο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.

2.2 Ιζηνξηθή Δπηζθόπεζε ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Αλ θαη ν Victor Z. Brink αλαθέξεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο σο έλλνηα είλαη ηφζν
παιαηά φζν θαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο, νη πξψηεο θαηαγεγξακκέλεο αλαθνξέο
ζπλαληψληαη πεξίπνπ ζην 5.000 π.Υ. ηηο απηνθξαηνξίεο ησλ Βαβπισλίσλ θαη ησλ
Υαιδέσλ, ησλ νπνίσλ νη θπβεξλήζεηο επέβαιαλ πνιιαπινχο θφξνπο ζε ηδηψηεο αιιά
θαη ζε επηρεηξήζεηο, εκθαλίδνληαη νη πξψηνη κεραληζκνί ειέγρνπ γηα ηελ νξζή
ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ θφξσλ απηψλ. Σα πξψηα απηά ζπζηήκαηα ειέγρνπ
ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα ιάζε θαη λα δηαθπιάμνπλ ηελ θξαηηθή
πεξηνπζία απφ αλέληηκνπο θνξνεηζπξάθηνξεο (Gupta,1991).
ε πνιηηηζκνχο ηεο Μεζνπνηακίαο ην 3.500 π.Υ. ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα νηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο, εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη δηαρσξηζκφ αξκνδηνηήησλ. Αληίζηνηρεο
αλαθνξέο ππάξρνπλ θαη ζε άιινπο πνιηηηζκνχο φπσο ν Αηγππηηαθφο, ν Διιεληθφο, ν
Ρσκατθφο, ν Κηλέδηθνο, ν Πεξζηθφο θαη ν Δβξατθφο. Μεηά ηελ πηψζε ηεο Ρσκατθήο
Απηνθξαηνξίαο, πνιιά απφ ηα νηθνλνκηθά - ειεγθηηθά ζπζηήκαηα έπαςαλ λα
ππάξρνπλ θαη έθαλαλ ηελ επαλεκθάληζή ηνπο φηαλ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα
αλέθακςε πξνο ην ηέινο ηνπ κεζαίσλα. ηε πεξίνδν ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο
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ε

Διεγθηηθή

πξνζεγγίδεη

ηα

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

ζχγρξνλεο

Διεγθηηθήο

πεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο επαιεζεχζεσλ θαη ηεθκεξίσζεο.
Παξφιν πνπ ε έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο πνιχ πίζσ ζην
ρξφλν, ε αμία ηνπ αλαγλσξίζζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. κφιηο ην 1930 αηηία γηα απηφ ζηάζεθε
πξψηνλ ε ίδξπζε ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο (Securities and Exchange
Commission) ησλ Ζ.Π.Α. ην 1934 θαη δεχηεξνλ ε αιιαγή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
ηερληθψλ ησλ εμσηεξηθψλ ειέγρσλ (external audit). Ζ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο (SEC)
απαηηνχζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππάγνληαλ ζε απηή λα ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο (external auditors).
Ζ απαίηεζε απηή νδήγεζε ηηο επηρεηξήζεηο ζηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ηα νπνία φκσο αξρηθά βνεζνχζαλ ζην έξγν ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ.
Δθείλε ηελ πεξίνδν νη αλεμάξηεηνη ειεγθηέο εμέθξαδαλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ
νξζφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο, ρσξίο λα
εμεηάδνπλ πηζαλφηεηεο ιαζψλ ή απάηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Οη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο (internal auditors) απιά έιεγραλ ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο γηα
ηπρφλ ιάζε θαη παξαηππίεο θαη απνηεινχζαλ κία «ζθηά» ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ.
Ο ξφινο θαη ην επαγγεικαηηθφ status ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ άιιαμε ζηηο αξρέο
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄40 φηαλ νη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα απνθεληξψλνληαη θαη λα
επεθηείλνπλ. Βέβαηα, παξφιν πνπ ν επηρεηξεκαηηθφο θαη ν αθαδεκατθφο θφζκνο
έθαλαλ ήδε ιφγν γηα ην δηεπξπκέλν επαγγεικαηηθφ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
νξφζεκν γηα ηελ επξχηεξε αλαγλψξηζε ηνπ απνηέιεζε ε ίδξπζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Institute of Internal Auditors, IIA) ην 1941. Σν Ηλζηηηνχην
ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο
ζπνπδαηφηεηαο ηνπ επαγγέικαηνο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Λίγα ρξφληα κεηά ηελ
ίδξπζή ηνπ, ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, θαζηεξψζεθε σο ν ζεζκνζεηεκέλνο
θνξέαο πνπ επέβιεπε ηα επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.
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2.3 Δλλνηνινγηθό Πιαίζην ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
ηελ νηθνλνµηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ν φξνο “εζσηεξηθφο έιεγρνο” ρξεζηκνπνηείηαη
γηα λα απνδψζεη δχν βαζηθέο έλλνηεο: ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (“Internal
Control”), θαη ηνλ θαζεαπηφ εζσηεξηθφ έιεγρν. Τπφ απηφ ην πξίζκα ην χζηεµα
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαθέξεηαη ζε έλα νξγαλσκέλν πιέγµα ιεηηνπξγηψλ θαη
δηαδηθαζηψλ, ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεµα ειέγρσλ πνπ θαζηεξψλεη ε Γηνίθεζε,
απνζθνπψληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (Cheung, 1997).
Σν ζχζηεµα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ην πιάλν ηεο επηρείξεζεο θαη φιεο νη κέζνδνη
θαη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε Γηνίθεζε γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ, φζν ην δπλαηφλ, πην
απνδνηηθή ζπλεξγαζία µε ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, ηε δηαζθάιηζε ηνπ
θεθαιαίνπ, ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζµφ ηεο απάηεο θαη ηνπ ιάζνπο, ηελ αθξίβεηα θαη
νινθιήξσζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ, θαη ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία φισλ ησλ
ρξήζηµσλ νηθνλνµηθψλ πιεξνθνξηψλ. χµθσλα µε ηνπο Cook θαη Wincle (1976), ην
ζχζηεµα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνζνµνηάδεη ην λεπξηθφ ζχζηεµα ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ
δηαθιαδίδεηαη θαη απιψλεηαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη κεηαθέξεη εληνιέο θαη αληηδξάζεηο απφ
θαη πξνο ηε Γηνίθεζε.
ε ζηελή ζρέζε θαη ζπλάξηεζε ν φξνο «Δζσηεξηθφο έιεγρνο» πηνζεηήζεθε απφ ηνπο
Αγγινζάμνλεο, αλαθεξφκελνο ζηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ε νπνία απνζθνπεί
ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήµαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ δειαδή ζηηο επηµέξνπο ιεηηνπξγίεο (Controls)- θαη πξνηείλεη βειηηψζεηο εθεί φπνπ
δηαπηζηψλνληαη αδπλαµίεο (Οηθνλνµηθφο Σαρπδξφµνο, 2004).
Ωζηφζν, ηα πξψηα ρξφληα, ν εζσηεξηθφο

ζεσξνχληαλ σο κία δηαδηθαζία πνπ

πξφζθεξε έιεγρν επηβεβαίσζεο ζε ινγαξηαζκνχο (Boynton and Kell, 1996). Τπφ
απηφ ην πξίζκα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο νξίδνληαλ σο κία δηαδηθαζία επίβιεςεο, σο ν
«αζηπλνκηθφο ηεο Γηνίθεζεο» (Morgan, 1979), ν νπνίνο δε δηαδξακαηίδεη ξφιν ζηελ
επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ. Απηή ήηαλ κία εκβξπαθή κνξθή ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ δηάθνξεο νξγαλψζεηο πξνζπάζεζαλ λα νξηνζεηήζνπλ
ελλνηνινγηθά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. ε απηά ηα πιαίζηα ε APC (Auditing Practices
Committee, 1980) φξηζε ηνλ εζσηεξηθφο έιεγρν σο κία αλεμάξηεηε εμέηαζε θαη
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γλσκνδφηεζε απφ έλαλ δηνξηζκέλν, απφ ηελ επηρείξεζε, ειεγθηή γηα ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο, ζχκθσλα µε ην εθάζηνηε ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο.
χµθσλα µε ηνπο Miller θαη Bailley (1989), ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη µηα
ζπζηεµαηηθή αλαζεψξεζε θαη αληηθεηµεληθή εμέηαζε ελφο ζηνηρείνπ, θαη
ζπµπεξηιαµβάλεη ηελ επαιήζεπζε ησλ ζπγθεθξηµέλσλ πιεξνθνξηψλ φπσο απηή
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ειεγθηή ή φπσο θαζηεξψλεηαη απφ ηε γεληθή πξαθηηθή.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, φπσο νξίδεηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, είλαη
µηα αλεμάξηεηε, αληηθεηµεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη ζπµβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα,
επαξθψο ζρεδηαζµέλε θαη νξγαλσµέλε, πνπ µέζσ ησλ ηερληθψλ θαη επηζηεµνληθψλ
πξνζεγγίζεσλ, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήµαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο επηθνπξεί ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ
µε ηελ ζπζηεµαηηθή πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ (IIA, 1999)
Σελ ίδηα πεξίνδν ε έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε κέζσ κίαο έθζεζεο πνπ ζπληάρηεθε απφ πέληε νξγαλψζεηο.
Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο έθζεζεο εμεηαδφηαλ ν ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ
εμαζθάιηζε ηεο βειηησκέλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, 1992). Ζ έθζεζε πεξηείρε κία αλάιπζε
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ελφο πιαηζίνπ γηα
ηελ νξηνζέηεζε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπ. ηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο ν εζσηεξηθφο
έιεγρνο νξίζηεθε σο: «κία δηαδηθαζία, πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε λα παξέρεη
δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ» ζηηο αθφινπζεο
θαηεγνξίεο: Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ-δηαδηθαζηψλ,
αμηνπηζηία νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπκκφξθσζε κε ηνπο εθαξκφζηκνπο
λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο (COSO, 1992).
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ
εζσηεξηθή επίβιεςε, ειέγρεη ηα ινγηζηηθά βηβιία θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη
θξνληίδεη λα εθηεινχληαη φιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ην λφκν. Αθφκε
επνπηεχεη ηελ απζεληηθφηεηα, ηε λνκηκφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (Cai, 1997).
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Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην Γεθέκβξην ηνπ 1994, εθδφζεθε ην κνληέιν CADBURY απφ
ην πκβνχιην Cadbury θαη εηδηθφηεξα απφ ην πκβνχιην Financial Aspects of
Corporate Governance ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ησλ Chartered Accountants ζηελ Αγγιία θαη
Οπαιία. Σν Cadbury αξρηθά φξηδε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζαλ έλα ζπλνιηθφ ζχζηεκα
ειέγρσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πνπ νξίζηεθαλ γηα ηελ παξνρή αζθάιεηαο
αλαθνξηθά

κε:

απνηειεζκαηηθέο

θαη

απνδνηηθέο

ιεηηνπξγίεο,

εζσηεξηθνχο

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη ζπκκφξθσζε κε λφκνπο, δηαηάμεηο θαη πνιηηηθέο
θάζε εηαηξείαο. Σν ζηνηρείν πνπ ηνλίδεηαη είλαη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αζθεί
επνηθνδνκεηηθφ ξφιν γηα ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αιιά θαη γηα ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο,
γηα ηνπο νπνίνπο νη ειεγθηέο έπξεπε λα απνθαλζνχλ κε ηηο αλαθνξέο ηνπο. Οξίδεη ηνλ
εζσηεξηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν σο έιεγρν πνπ πξνζθέξεη πξνζηαζία ζην
θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο θαη εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη κέζσ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά
θαη απηψλ πνπ παξακέλνπλ εληφο ηεο επηρείξεζεο.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 1999, ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ πηνζέηεζε έλα λέν νξηζκφ
γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζεσξνχληαλ σο αλεμάξηεηε,
αληηθεηκεληθή,

δηαβεβαησηηθή

θαη

ζπκβνπιεπηηθή

δξαζηεξηφηεηα

πνπ

ήηαλ

ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ (ΗΗΑ,
1999).
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο βνεζά ηελ επηρείξεζε λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ
ρξεζηκνπνηψληαο

κία

απνηειεζκαηηθφηεηα

ζπζηεκαηηθή

δηαρείξηζεο

πξνζέγγηζε

θηλδχλσλ

(IIA,

γηα

λα

2000).

Ο

αμηνινγεί
λένο

ηελ

νξηζκφο

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ παιαηφηεξν ζην γεγνλφο φηη επηθεληξψλεηαη ζηελ
πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ειέγρνπ θαη δίλεη ζην επάγγεικα κία απμάλνπζα ηαπηφηεηα
(Bou-Raad, 2000; Krogstad et. al., 1999; Nagy and Cenker, 2002).
χκθσλα κε ηελ Παπαδάηνπ (2001), ν εζσηεξηθφο έιεγρνο νξίδεηαη σο «ην ζχλνιν
ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ θαλφλσλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ επαιεζεχζεσλ πνπ
δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο».
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ε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, ν Παπαζηάζεο (2003) παξαηεξεί φηη ν φξνο
εζσηεξηθφο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απνζθνπεί
ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ,
δειαδή ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη ζην λα πξνηείλεη βειηηψζεηο, φπνπ
δηαπηζηψλνληαη αδπλακίεο.
Σν εχξνο ησλ ειέγρσλ ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζήκεξα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφ
απφ εθείλν πνπ ππήξρε ζηνπο παξαδνζηαθνχο νξγαληζκνχο ηεο βηνκεραληθήο επνρήο.
‟ απηφ ην ξηδηθά αιιαγκέλν πεξηβάιινλ, oπσο δειψλεη ν Ramamoorty (2003) ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο έρεη γίλεη κία ιεηηνπξγία πνπ ππνζηεξίδεη ηε Γηνίθεζε, ηελ
Δπηηξνπή Διέγρνπ θαζψο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Αλ θαηαλνεζεί θαη
εθαξκνζηεί ζσζηά ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
απνηειεζκαηηθή Γηνίθεζε.
Απφ ηνπο αλσηέξσ νξηζκνχο θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ είλαη έλα
κνλνδηάζηαην εξγαιείν ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ησλ θαηαζηάζεσλ, αιιά απνηειεί κέζνδν
γηα ηε δηεχξπλζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηελ επηρείξεζε µέζσ ηεο παξνρήο
ζπκβνπιεπηηθήο

δξάζεο

πξνο

ηελ

θαηεχζπλζε

επίηεπμεο

ησλ

δεηθηψλ

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο (Goodwin, 2004).

2.3 Διιεληθό Ννκνζεηηθό Πιαίζην γηα ηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν
Οη αλαθαηαηάμεηο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ρψξν, φπσο εηζαγσγή εηαηξηψλ ζην
Υξεκαηηζηήξην, ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ησλ εηαηξηψλ θαη ε νινθιεξσηηθή
έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζπλέβαιαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. ε απηά ηα πιαίζηα, ε Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο κε ηελ Απφθαζή ηεο 2438/6.8.1998 θαζηεξψλεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα σο κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο.
Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ζηηο 15 Ηνπλίνπ 1999, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ηελ
εγθχθιην αξηζκνχ 6 θαη ζέκα: «Δπηζεκάλζεηο πξνο ηηο ΔΛΓΔ» θαζηεξψλεηαη ε
Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηηο ΔΛΓΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξάγξαθν 15
αλαθέξεηαη φηη νη Δηαηξίεο Λήςεο θαη Γηαβίβαζεο Δληνιψλ (ΔΛΓΔ) νθείινπλ λα
δηαζέηνπλ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία ζα ειέγρεη ηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ
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ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο
επελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (ΔΠΔΤ) θαη ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηε Γηνίθεζε ησλ ΔΛΓΔ
αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή εθηάθησλ φηαλ απαηηείηαη.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε ηελ Απφθαζε
5/204/14-11-2000 κε ζέκα ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ
εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α) θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηέο πξνζψπσλ, ζέηεη γηα πξψηε θνξά έλα ζεζκηθφ πιαίζην γηα
ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. ην άξζξν 12 ηεο Απφθαζεο 5/204/14-11-2000 ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο νξίδεηαη φηη: «θάζε εηαηξία
νθείιεη λα δηαζέηεη ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν ζα απνζθνπεί ζηε ζπλερή
παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη ζα έρεη ηελ επζχλε λα ελεκεξψλεη
εγγξάθσο, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο». Δπίζεο ζην άξζξν απηφ
αλαθέξεηαη: α) φηη ν επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηνξίδεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο, αλαθέξεηαη ζε απηφ θαη είλαη πξφζσπν κε
επαξθή πξνζφληα θαη εκπεηξία β) νη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, γ) φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα παξέρεη ζηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ φια ηα απαξαίηεηα κέζα κε ζθνπφ ηελ άζθεζε απνδνηηθνχ θαη
θαηάιιεινπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δ) φηη επηβάιιεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο λα πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο, ε ζχλζεζε, ν ηξφπνο
επηθνηλσλίαο κε ηα ινηπά ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο θαη νη φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη πνιιέο εηαηξίεο αθνινπζψληαο ηελ επηηαγή ηνπ Νφκνπ
πξνέβεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Σαρπλάθεο θαη
Εαθεηξάθνπ, 2007). Ωζηφζν, ππάξρεη έλα πνζνζηφ εηαηξηψλ, πνπ απνθάζηζαλ ηε
δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο αλεμάξηεηα απφ ηε απφθαζε επεηδή πίζηεπαλ
φηη ε θίλεζε απηή ζα πξνζέδηδε αμία ζηελ εηαηξία, ελψ ηαπηφρξνλα ζα απμάλνληαλ ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Δπίζεο,
ππάξρεη έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ επέιεμε ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε γηα
ηε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Μία αθφκε λνκνζεηηθή ξχζκηζε αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη ν Νφκνο
3016/2002 (ΦΔΚ. 110/Α/17.05.2002) ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Ο
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Νφκνο απηφο ξπζκίδεη ηα εηδηθά ζέκαηα Γηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αλσλχκσλ
εηαηξηψλ πνπ έρνπλ εηζεγκέλεο κεηνρέο ή θηλεηέο αμίεο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά
ηεο Διιάδαο.
χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ Διιεληθνχ Υξεκαηηζηεξίνπ (άξζξν
24, Ν. 3371/05), νη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξίεο, πέξαλ απφ ηε
ζπγθξφηεζε ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ππνρξενχληαη λα ζρεκαηίζνπλ κία
ηξηκειή ειεγθηηθή επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
εηαηξίαο. πλήζσο, ηα άηνκα πνπ ηελ απαξηίδνπλ είλαη κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε απηφ (δειαδή ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην.) κέζσ ηαθηηθψλ αλαθνξψλ. Ζ ειεγθηηθή επηηξνπή θαη ην ηκήκα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρνπλ ζρέζεηο ζηελήο ζπλεξγαζίαο. Καηά απηφ ην ηξφπν,
επηδηψθεηαη ε δηαζθάιηζε αξίζησλ ζπλζεθψλ απαξαηηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
άζθεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο ε πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ή έληππεο
πιεξνθνξίεο ηεο εηαηξίαο, ε δηαξθήο εθπαίδεπζε ζε λέα ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε

εηδηθψλ

ηερληθψλ ζεκάησλ θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο εξγαζηαθψλ
ζπλζεθψλ γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. Ο ξφινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο είλαη λα
ειέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη γη απηφ
ην ηειεπηαίν αλαθέξεηαη ζε απηήλ (Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, 2001).
Αθφκε, ζχκθσλα κε ην Νφκν 3429/2005 ζην άξζξν 4 ζρεηηθά κε ηηο Γεκφζηεο
Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο (Γ.Δ.Κ.Ο.) αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα εζσηεξηθφ
έιεγρν ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην ηνκέα, αθνχ φιεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ
ππνρξέσζε λα θαηαξηίζνπλ λέν Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Ο Δζσηεξηθφο
Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαηαξηίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
δεκφζηαο επηρείξεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ
ηεο εηαηξείαο. Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
πξνβιέπεηαη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε απηά ηα πιαίζηα, θάζε δεκφζηα
επηρείξεζε νξγαλψλεη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Πην πξφζθαηα, ν Νφκνο 3601/2007 αξ. θχιινπ 178 ζην άξζξν 26, αλαθέξεη ην
πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνλίδνληαο ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα ινηπφλ κε ηνλ ελ ιφγσ Νφκν, θάζε
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πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα νθείιεη λα δηαζέηεη άξηην θαη
απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ζαθή
νξγαλσηηθή δηάξζξσζε κε επθξηλείο, δηαθαλείο θαη ζπλεπείο γξακκέο επζχλεο,
απνηειεζκαηηθέο

δηαδηθαζίεο

εληνπηζκνχ,

δηαρείξηζεο,

παξαθνινχζεζεο

θαη

αλαθνξάο ησλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη ή ελδέρεηαη λα αλαιάβεη, θαζψο
θαη επαξθείο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαηάιιεισλ
δηνηθεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σέινο, ηελ ίδηα πεξίνδν κία ζεηξά απφ
πξφζθαηεο Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο εληζρχνπλ ηε ζεκαζία
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηα πηζησηηθά Ηδξχκαηα.

2.4 θνπόο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Ζ ζχγρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρεη νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ management θαζψο θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Δπηπιένλ, ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δηαζθάιηζε επαξθψλ θαη
απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Αθφκε, είλαη πνιχ
ζεκαληηθφο θαζψο πεξηιακβάλεη κεγάιν εχξνο πηζαλψλ ειέγρσλ πνπ θαιχπηνπλ
πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη αζθάιεηα
εθηηκψληαο δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη είλαη ε κνλαδηθή ιεηηνπξγία ζηα πιαίζηα ελφο
νξγαληζκνχ πνπ εμαζθαιίδεη ηφζε αζθάιεηα (Staciokas and Rupsys, 2005).
χκθσλα κε ηνπο Boynton θαη Kell (1996), αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ είλαη αθελφο ε παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ θαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο
ηε Γηνίθεζε, θαη αθεηέξνπ ε παξνρή βνήζεηαο ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θπξίσο κέζσ ηεο παξνρήο
ζρεηηθψλ ζπκβνπιψλ κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. Δπηηπγράλεηαη κε απηφλ ηνλ
ηξφπν κία πξνζέγγηζε απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ σο ζχλνιν
(Schleifer θαη Greenawalt, 1996).
Έηζη, ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Internal Audit) είλαη ε παξνρή
εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηε δηεχζπλζε κίαο εηαηξίαο ρξεζηκνπνηψληαο έλα
νξζνινγηθφ θαη ζσζηά νξγαλσκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Μεξηθέο απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη νη εμήο (Dittenhofer,
2001; ECIIA,2005):
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Σελ παξνρή δηαζθάιηζεο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην φηη νη θίλδπλνη ηνπ
νξγαληζκνχ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηε
ζπκθσλεκέλε πνιηηηθή θηλδχλνπ ηεο εηαηξίαο.



Σελ επηζθφπεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλεη ην management γηα
ηελ εθαξκνγή εζηθήο πνιηηηθήο ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ.



Σελ παξνρή επηβεβαίσζεο φηη ε δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλεη ηνπο
απαξαίηεηνπο

ειέγρνπο

δηαζθάιηζεο

ησλ

ζπκθσλεκέλσλ

επηπέδσλ

αληαγσληζηηθφηεηαο, πνηφηεηαο θαη κείσζεο θφζηνπο.


Σελ

παξνρή

βνήζεηαο

ζην

management

γηα

ηελ

αμηνιφγεζε

ηεο

απνδνηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο (return on investment-ROI) γηα ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή πεξίνδν.


Σε δηεθπεξαίσζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ζπλζήθεο ζπκκφξθσζεο ηεο
εηαηξίαο κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο.



Σελ επηθχξσζε φηη φια ηα ζπκβφιαηα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ είλαη ζπκβαηά
κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ νξγαληζκνχ.



Σε δηαβεβαίσζε φηη κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγηεηλή, ηελ αζθάιεηα θαη
ηελ

πεξηβαιινληηθή

πξνζηαζία,

ζρεδηάδνληαη

θαη

ιεηηνπξγνχλ

απνηειεζκαηηθά ζηηο δηάθνξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο.


Σε γλσκνδφηεζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο
ησλ παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ.



Σελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην management γηα ην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.

ε απηά ηα πιαίζηα, ζήκεξα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο, απνζθνπεί φρη κφλν ζηελ
πξφιεςε ησλ ελδνεπηρεηξεζηαθψλ παξαιήςεσλ, ιαζψλ θαη αηαζζαιηψλ, αιιά
θαζίζηαηαη θαζνξηζηηθφο ζηελ απνηειεζκαηηθή ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ
θηλδχλσλ ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο επηρείξεζεο. Ζ εζσηεξηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ
παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε ζηε Γηνίθεζε θαη ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ φηη νη θίλδπλνη γηα
ηνλ νξγαληζκφ γίλνληαη θαηαλνεηνί θαη ξπζκίδνληαη θαηάιιεια (IIA, 2000; Nagy and
Cenker, 2002).
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Σέινο, ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα θαζνξίδεη ηελ αμία ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο, λα ηελ αμηνινγεί θαη λα κεηαθέξεη ηα απνηειέζκαηα
ζηε Γηνίθεζε αληηκεησπίδνληαο νπνηαδήπνηε αδπλακία (Παπαζηάζεο, 2003).
ηελ εξψηεζε γηαηί πξέπεη κία επηρείξεζε λα θαζηεξψζεη έλα ηκήκα εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, απάληεζε δίλνπλ νη Pforsich et al. (2006). χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο
εξεπλεηέο, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο «πξνσζεί» ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα.

2.5 Σύπνη Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
ε απηφ ην ππνθεθάιαην αλαιχνληαη ν βαζηθφηεξνη ηχπνη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Ωζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αθξηβή δηαρσξηζκφ ησλ ειέγρσλ ζε θαηεγνξίεο, ζα
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα δηάθνξα είδε ειέγρσλ δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο.
Αληηζέησο, ζηελ πξάμε εκπιέθνληαη θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη, έηζη ψζηε λα
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο κε παξάιιειε ηήξεζε ηνπ εθάζηνηε
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ηα βαζηθφηεξα
είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αξρηθά παξαηίζεηαη ζην παξαθάησ ρήκα 2.1
«Βαζηθφηεξα Δίδε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ» θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη πεξηιεπηηθά.

Έιεγρνη
πκκφξθσζεο

Γηνηθεηηθνί
Έιεγρνη

Έιεγρνη
πζηεκάησλ
Πιεξνθφξεζεο

Οηθνλνκηθνί
Έιεγρνη

Έιεγρνη
Παξαγσγήο

Γηαρεηξηζηηθνί –
Λεηηνπξγηθνί
Έιεγρνη

ρήκα 2.1: Βαζικόηεπα Δίδη Δζυηεπικού Δλέγσος

Απφ ηα βαζηθφηεξα είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηεινχλ νη Γηνηθεηηθνί Έιεγρνη.
Οη ελ ιφγσ έιεγρνη αζρνινχληαη κε ηηο κεζφδνπο πνπ αθνξνχλ ζην δηνηθεηηθφ ηνκέα
ηεο επηρείξεζεο θαη αμηνινγνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Οη εζσηεξηθνί
ειεγθηέο εξεπλνχλ θαη εμεηάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νξγάλσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη
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επηθνηλσλίαο φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη επηπέδσλ ηεο επηρείξεζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ. Δμεηάδνπλ ην θαηά πφζν αμηνπνηνχληαη θαη
θαηαλέκνληαη ζσζηά νη πφξνη ηεο επηρείξεζεο θαη γεληθφηεξα επηδηψθνπλ ηε ζσζηή
θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη ην
κεγαιχηεξν φθεινο.
ε ζπλάξηεζε νη Οηθνλνκηθνί Έιεγρνη πηζηνπνηνχλ ηελ νξζφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα
ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ δηαρείξηζε θαη θαηαρψξεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ
δεδνκέλσλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα:


εμαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη ε ακεζφηεηα ηνπο



ηεθκεξηψλνληαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα



απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θάζε ζπλαιιαγήο

Ζ επαιήζεπζε φηη κία δηεξγαζία - ιεηηνπξγία εθηειείηαη κε ηνλ πιένλ θαηάιιειν
ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ Γηαρεηξηζηηθώλ – Λεηηνπξγηθώλ Διέγρσλ.
Αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο, θαηά πφζν νη απνθάζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο είλαη
απνηειεζκαηηθέο θαη αλ κε ηηο θαηάιιειεο παξεκβάζεηο εθπιεξψλνληαη νη ζηφρνη ηεο
επηρείξεζεο (Καδαηδήο, 2006). Σν αληηθείκελν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ έρεη
επξχηεξν πεδίν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, αθνχ εμ‟ νξηζκνχ αλαπηχζζνληαη ζ‟ φιν
ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Απνβιέπνπλ ζηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ δηαθφξσλ
επηπέδσλ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ (Παπάο,1999).
Θα ήηαλ παξάιεηςε ε κε αλαθνξά ζηνπο Διέγρνπο Παξαγσγήο. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη
ζηνρεχνπλ ζην λα δηαπηζηψζνπλ ην θαηά πφζν ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζε φιν ην
εχξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ην θαηά πφζν νη παξαγφκελεο πνζφηεηεο είλαη
ζχκθσλεο κε ην εγθεθξηκέλν απφ ηε Γηνίθεζε πξφγξακκα, ην θαηά πφζν γίλεηαη
ζσζηή ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο επίζεο αλ ν εθνδηαζκφο ησλ
πιηθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο, δειαδή, αλ ηεξνχληαη νη
πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ θαη αλ γίλεηαη εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ.
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Αληίζεηα, ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη
δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ Διέγρσλ ησλ
πζηεκάησλ

Πιεξνθόξεζεο.

Ζ

απμαλφκελε

εμάξηεζε

ησλ

ζχγρξνλσλ

επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ινγηζκηθέο θαη πιηζηηθέο εθαξκνγέο θαζηζηά δσηηθήο ζεκαζίαο
ηε δηαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ αθνχ φιεο ζρεδφλ νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο
ιακβάλνληαη κε βάζε ηελ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία δηαθφξσλ δεδνκέλσλ.
Σέινο, ηα βαζηθφηεξα είδε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νινθιεξψλνληαη κε ηνπο
Διέγρνπο πκκόξθσζεο. Με θαηάιιεινπο ειέγρνπο δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε
κε ηηο θαζηεξσκέλεο πνιηηηθέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηα ζρέδηα, ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαζψο επίζεο
θαη ηηο εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο. θνπφο ησλ ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο είλαη ε εμέηαζε
ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κίαο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο, κε ζηφρν ηε δηαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε
ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, θαλφλεο ή δηαηάμεηο

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηεξαξρηθά ή

δηνηθεηηθά αλψηεξν θνξέα.

2.6 Βαζηθέο Αξρέο πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο αληηκεησπίδνληαο ηελ σο κία νξγαλσηηθή νληφηεηα
πνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ. Έλα νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, πξέπεη λα πιεξνί θάπνηνπο
φξνπο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη
θαλφλσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη αξρέο θαη θαλφλεο απηνί πξνθχπηνπλ σο
ζπλέπεηα ησλ ζηφρσλ πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο.
Όζνλ αθνξά ζηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ αλαθέξνληαη
ηα εμήο (Παπαζηάζεο, 2003, Φάθνο 2007):
1. ν ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ ηξηψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, νη
νπνίεο είλαη, ε ζπλαιιαθηηθή, ε δηαρεηξηζηηθή θαη ε ινγηζηηθή
2. ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο
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3. ε δηελέξγεηα θπζηθψλ ειέγρσλ
4. ε δηελέξγεηα αξηζκεηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ειέγρσλ
5. ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο

2.7 πζηαηηθά ηνηρεία πζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
ε έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηα αθφινπζα πέληε ζπζηαηηθά
ζπλζέηνπλ ηηο πνιηηηθέο, ηηο ελέξγεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο κεραληζκνχο θαη ηα
κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ζηφρνη ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο θαη νη νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αθνινπζνχληαη πηζηά. Απηά ηα
ζπζηαηηθά βνεζνχλ ζηελ αξκνληθφηεξε πηνζέηεζε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη είλαη ηα εμήο (Messier, 1997):


Πεξηβάιινλ ειέγρνπ



Αμηνιφγεζε θηλδχλνπ



Γξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ



Πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία



Παξαθνινχζεζε

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΔΠ 315 ην νπνίν πηνζεηεί πιήξσο ηε ζέζε ηεο έθζεζεο
COSO ηνπ 1992 (Rezaee, 1995). Καζνξίδνπλ ην θαηψηεξν απνδεθηφ επίπεδν
πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξέρνπλ ηε βάζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα
αμηνινγεζεί ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Σν Πεξηβάιινλ Διέγρνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνπιηνχξα κίαο
επηρείξεζεο. Απνηειεί ην ζεκέιην γηα ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη
δηαθπβέξλεζεο. Αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο,
θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, εζηθήο, αθεξαηφηεηαο, δενληνινγίαο θαη αμηνθξαηίαο θαζψο
θαη ζηελ επίγλσζε εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ζεκαζίαο
απηψλ ησλ παξακέηξσλ. Σν πεξηβάιινλ ειέγρνπ επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία θαη ηνλ
ηξφπν ζθέςεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θαζνξίδεη ην βαζκφ αλαγλψξηζεο ηεο ζεκαζίαο
ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη ζπλζήθεο πεηζαξρίαο γηα
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φιν ην πξνζσπηθφ, ζε θάζε ηεξαξρηθή βαζκίδα. Απηφ, ζηελ αγγιηθή γιψζζα
νλνκάδεηαη «the tone at the top», δειαδή ην ζηίγκα πνπ εθπέκπεη, κε ιφγηα θαη έξγα,
ε αλψηεξε Γηνίθεζε. Μεξηθά απφ ηα ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ
ειέγρνπ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο παξαθάησ επηά ελφηεηεο (Roth and
Espersen, 2002):
o Αθεξαηφηεηα θαη εζηθέο αμίεο
o Πνιηηηθή δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ
o Οξγαλσηηθή δνκή
o Φηινζνθία θαη κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνίθεζεο
o Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ
o πκκεηνρή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δπηηξνπήο Διέγρνπ.
Όιεο νη επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, λνκηθήο θχζεο, δνκήο ή θιάδνπ
αληηκεησπίδνπλ κία ζεηξά απφ θηλδχλνπο νη νπνίνη κπνξεί λα απνηειέζνπλ απεηιή γηα
ηελ πνξεία ηνπο ή αθφκε θαη γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπο. Οη θίλδπλνη κπνξεί λα έρνπλ
επηπηψζεηο ζηε δπλαηφηεηα θάζε επηρείξεζεο λα αληαγσληζηεί επηηπρψο κέζα ζηνλ
θιάδν πνπ αλήθεη, λα δηαηεξήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο δχλακε θαη ηε δεκφζηα εηθφλα
ηεο, θαζψο επίζεο θαη λα δηαηεξήζεη ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
πνπ παξέρεη. Όπσο είλαη γλσζηφ, δελ ππάξρεη θαλέλαο πξαθηηθφο ηξφπνο λα κεησζεί ν
θίλδπλνο ζην κεδέλ. Ωζηφζν ε Γηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ νθείιεη λα πξνβεί ζε
εκπεξηζηαησκέλε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο επηιέμεη ην επίπεδν θηλδχλσλ πνπ ζα αλαιάβεη. εκείν εθθίλεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο κειέηεο ησλ θηλδχλσλ απνηειεί ν θαζνξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
ζηφρσλ. Σν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ αμηνινγείηαη κε
βάζε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο (United States General Accounting Office, 1999):
o Δπξχηεξνη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη
o ηξαηεγηθή
o Δπηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θα πξνυπνινγηζκνί
o ηφρνη ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Γξαζηεξηόηεηεο Διέγρνπ είλαη νη πνιηηηθέο, νη δηαδηθαζίεο, νη ηερληθέο θαη νη
κεραληζκνί πνπ εληζρχνπλ ηελ θαζνδήγεζε ηεο Γηνίθεζεο. Αθφκε, βνεζνχλ ζηελ
εμαζθάιηζε ηνπ φηη νη ζηφρνη ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αθνινπζνχληαη πηζηά. Οη
δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ είλαη έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κίαο
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επηρείξεζεο θαζψο θαη ηεο επίηεπμεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Δκθαλίδνληαη ζε φια
ηα επίπεδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, πεξηιακβάλνληαο έλα επξχ θάζκα
δξαζηεξηνηήησλ, φπσο νη εγθξίζεηο, νη επαιεζεχζεηο θαη νη αλαζεσξήζεηο ηεο
απφδνζεο.

Οη

δξαζηεξηφηεηεο

απηνκαηνπνηεκέλσλ

ειέγρνπ

πιεξνθνξηαθψλ

κπνξνχλ

ζπζηεκάησλ

λα
ή

εθαξκφδνληαη
κέζσ

κέζσ

ρεηξσλαθηηθψλ

δηαδηθαζηψλ.Σέινο νη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ εθηηκνχληαη κε βάζε ηνπο αθφινπζνπο
παξάγνληεο (Roth, J., Espersen, D., 2002):
o Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο
o Δθαξκνδφκελεο ειεγθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Μία νηθνλνκηθή κνλάδα γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκφζεη θαη λα ειέγμεη ζσζηά ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο, πξέπεη λα έρεη αμηφπηζηεο θαη έγθαηξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
εζσηεξηθά θαζψο επίζεο θαη εμσηεξηθά γεγνλφηα. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη
απαξαίηεηεο ψζηε λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Δπνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεηε
ε χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο ξνήο πιεξνθνξηψλ ζηελ επηρείξεζε (United States
General Accounting Office, 1999). Δθηφο φκσο απφ ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία θαη
ηε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ, έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζπλεηζθέξεη θαη ζε κία
άιιε ζεκαληηθή ιεηηνπξγία, απηή ηεο Δπηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία είλαη κία
επξχηεξε έλλνηα θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ χπαξμε αηζζήκαηνο ππεπζπλφηεηαο θαη
ινγνδνζίαο ηφζν γηα ηε Γηνίθεζε φζν θαη γηα ην πξνζσπηθφ, ζρεηηθά κε ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεη, ηα έζνδα, ηα έμνδα θαη ηε γεληθφηεξε
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ε επηθνηλσλία γίλεηαη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο εγγξάθσο, ειεθηξνληθά θαη πξνθνξηθά. Παξφιν απηά, πην
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο απφ ηνλ έληππν θαη ηνλ πξνθνξηθφ είλαη νη
ίδηεο νη πξάμεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο Γηνίθεζεο. Παξάγνληεο γηα ηελ εθηίκεζε
ηφζν ηεο πιεξνθφξεζεο φζν θαη ηεο επηθνηλσλίαο είλαη:
o Πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ
o Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο
Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα
επηβιέπνληαη. Απηφ απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ηεο
απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Κχξηνο ζθνπφο ηεο
δηαδηθαζίαο είλαη ε εμαθξίβσζε εάλ ην ζχζηεκα ειέγρνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί
κε βάζε ην ζρεδηαζκφ ηνπ, εάλ ππάξρνπλ αδχλαηα ζεκεία θαη εάλ ην ζχζηεκα έρεη
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θαηάιιεια ηξνπνπνηεζεί γηα λα θαιχςεη ηπρφλ αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο
ηεο επηρείξεζεο. Ζ Παξαθνινύζεζε γίλεηαη είηε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ πνπ
εθηεινχληαη ζε κφληκε βάζε είηε κέζσ ρσξηζηψλ αμηνινγήζεσλ είηε κέζσ ελφο
ζπλδπαζκνχ θαη ησλ δχν. Ζ παξαθνινχζεζε ζε κφληκε βάζε είλαη ελζσκαησκέλε
ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο δίλνληαο έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηα ππάξρνληα
πξνβιήκαηα. Αληίζεηα, ε απηνηειήο αμηνιφγεζε ιεηηνπξγεί εθ ησλ πζηέξσλ, ρσξίο
φκσο απηφ λα κεηψλεη ηελ αμία ηεο. Παξάγνληεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο
παξαθνινχζεζεο είλαη:
o Παξαθνινχζεζε ζε κφληκε βάζε
o Απηνηειήο παξαθνινχζεζε
o Αλαθνξέο Διέγρσλ
πγθεληξσηηθά ηα πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο απνηειεζκαηηθνχ πζηήκαηνο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ παξαηίζεληαη ζην παξαθάησ ρήκα 2.2 «πζηαηηθά ηνηρεία
πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ».
Πεξηβάιινλ Διέγρνπ

Παξαθνινύζεζε

Αμηνιόγεζε
Κηλδύλνπ

Πιεξνθόξεζε θαη

Γξαζηεξηόηεηεο

Δπηθνηλσλία

Διέγρνπ

ρήκα 2.2: Σςζηαηικά Σηοισεία Σςζηήμαηορ Δζυηεπικού Δλέγσος
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Κεθάιαην 3
Δλλνηνινγηθή Πξνζέγγηζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
3.1 Δηζαγσγή
ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεηαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά αλαιχεηαη ην ελλνηνινγηθφ θαη λνκνζεηηθφ
πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ
νξηνζεηείηαη ε ζεκαζία θαη εμεηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη νη θαζνξηζηηθνί
παξάγνληεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Σν θεθάιαην
νινθιεξψλεηαη κε ηελ ελδειερή εμέηαζε ηεο ζρέζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε
ηελ εηαηξηθή απφδνζε.

3.2 Δλλνηνινγηθό Πιαίζην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έρεη ηηο αξρέο ηεο ζην 19ν αηψλα φπνπ νη επηρεηξήζεηο κε
κεησκέλεο επζχλεο ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν (Vinten, 1998). ήκεξα, ε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε έξρεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θπξίσο
κεγάισλ θαη απξφζσπσλ νξγαληζκψλ. Οη ηδηνθηήηεο (κέηνρνη) ησλ επηρεηξήζεσλ
απηψλ, νη νπνίν νξίδνπλ ηε Γηνίθεζε, δηακνξθψλνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή,
γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα θέξδε ησλ
κεηφρσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πξνζιακβάλεη αλψηεξα ζηειέρε γηα λα
πινπνηήζνπλ ηνπο ηηζέκελνπο ζηφρνπο αμηνπνηψληαο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο
(θαηψηεξα ζηειέρε, εξγαηηθφ δπλακηθφ, θεθάιαηα, πάγην εμνπιηζκφ θ.η.ι.). Όπσο
γίλεηαη αληηιεπηφ, δεκηνπξγείηαη κία ζχλζεηε δνκή θαη δπλακηθή ε νπνία απαηηεί ηελ
χπαξμε αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
Θεσξεηηθά, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ επελδπηψλ. ε απηή ηε πξνζπάζεηα, κία θαιή εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί δχν ζπκπιεξσκαηηθνχο κεραληζκνχο: ηνλ έιεγρν θαη ηα
θίλεηξα. ηφρνο θαη ησλ δχν κεραληζκψλ είλαη λα απνηξέςνπλ ηελ νηθνλνκηθή δεκία
πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγσ πηζαλψλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ
δηεπζπληψλ θαη ησλ κεηφρσλ (Adam and Schwartz, 2008).
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Οη νξηζκνί ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη πνιπάξηζκνη. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζχζηεκα αξρψλ επί ηε βάζε ηνπ νπνίνπ
νξγαλψλεηαη,

ιεηηνπξγεί

θαη

δηνηθείηαη

ε

νηθνλνκηθή

κνλάδα,

ψζηε

λα

δηαθπιάζζνληαη θαη λα ηθαλνπνηνχληαη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα φισλ φζσλ
ζπλδένληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε. ε απηά ηα πιαίζηα, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
απνζθνπεί ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο, ην νπνίν απνηειεί ηε
ζπληζηακέλε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ησλ ελλφκσλ
ζπκθεξφλησλ φζσλ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξία. Με άιια ιφγηα, ε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε επηδηψθεη πιήξε δηαθάλεηα ζηελ φιε δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο, ψζηε λα
παξέρνληαη φιεο νη δσηηθέο πιεξνθνξίεο πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη λα
δίδεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα ζ‟ απηνχο λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.
Γεληθφηεξα, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνσζεζεί δχν δηαθνξεηηθνί, αλ θαη
ζρεηηθνί κεηαμχ ηνπο, νξηζκνί ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη ελ κέξεη
αληαγσληζηηθνί νξηζκνί επηζεκαίλνπλ ηε ζχγρπζε θαη ηε δηακάρε πνπ επηθξαηεί ζηνλ
θαζνξηζκφ θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. To 1992, ε έθζεζε
Cadbury (Cadbury report), ραξαθηήξηζε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε σο «ζχζηεκα κε
ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο θαηεπζχλνληαη θαη ειέγρνληαη» (Cadbury, 1992). Ζ έθζεζε
Cadbury πξνηείλεη έλα πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ην νπνίν βαζίδεηαη ζηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν, ζηελ θαηαλνκή ησλ επζπλψλ θαη ζηηο αλεμάξηεηεο Δπηηξνπέο
Διέγρνπ. Ζ ζεσξία αληηπξνζψπεπζεο ηνλίδεη φηη «ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε εμεηάδεη
ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη κέηνρνη ησλ εηαηξηψλ δηαζθαιίδνπλ ηα θέξδε απφ
ηελ επέλδπζή ηνπο» (Shleifer and Vishny, 1997). Αληίζεηα, Ο OECD (Organisation
for Economic Co-operation and Development) κε ηηο αλαζεσξεκέλεο αξρέο ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηελ νξίδνπλ σο έλα ζχζηεκα απφ ην νπνίν κία εηαηξία
θαηεπζχλεηαη θαη ειέγρεηαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο, ε απφδνζε, ε
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε αιιά θαη ε ππεπζπλφηεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ε εηιηθξίλεηα
(Mordelet, 2008). Ζ ηαχηηζε κεηαμχ ησλ δχν νξηζκψλ εληνπίδεηαη ζηελ νξγαλσηηθή
δνκή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηεχζπλζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο θαζψο εζηηάδεη
ζηε Γηνίθεζε θαη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νξηζκψλ
αθνξά ζην ξφιν ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πνπ δελ έρνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο. Ζ
ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο πεξηνξίδεη ηε δνκή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
απνθιεηζηηθά ζηα ελδηαθεξφκελα κέιε κε νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ. Αληηζέησο, ε
άπνςε ηνπ OECD δηεπξχλεη ην πεδίν ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ. Σέινο, έλαο αθφκε
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νξηζκφο ραξαθηεξίδεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε σο έλα ζχλνιν ζρέζεσλ επζχλεο
ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε κνξθή ηνπ «ξχζκηζε,
επίηεπμε, θαη επίβιεςε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ θαη απνδφζεσλ» (Windsor, 2009).
χκθσλα κε ηελ Ahmadjian (2000), έλα ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
ζπλίζηαηαη απφ κία επξεία γθάκα αξρψλ θαη ζεζκψλ, απφ ινγηζηηθά πξφηππα θαη
λνκνζεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε κέρξη ζέκαηα πνπ
ξπζκίδνπλ ηηο ακνηβέο ησλ εθηειεζηηθψλ ζηειερψλ, θαζψο θαη ην κέγεζνο θαη ηε
ζχλζεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ. Έλα ηέηνην ζχζηεκα ππαγνξεχεη ην ζεζκηθφ
πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή απφδνζε θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ κεηφρσλ,
ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Ζ ίδηα εξεπλήηξηα, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην
θαζεζηψο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ελφο θξάηνπο έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία θαη
επζχλεηαη γηα ηελ νξγάλσζε κίαο εηαηξίαο, ην ζχζηεκα ησλ εξγαζηαθψλ ηεο ζρέζεσλ,
ηηο εκπνξηθέο ηα ζρέζεηο θαζψο θαη ηε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαηαγνξψλ ζε απηφ ην
θξάηνο.
Σαπηφρξνλα ε O‟Sullivan (2003), ζεψξεζε φηη έλα ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
δηαδξακαηίδεη πξνεμέρνληα ξφιν ζην νηθνλνκηθφ θχθισκα θαη κπνξεί λα έρεη
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε ηεο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν ηεο. Ζ άπνςε απηή
αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηελ
νηθνλνκία. Αθφκε, δηαπηζηψλεηαη φηη κέζσ ηνπ πηνζεηνχκελνπ ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο δηακνξθψλεηαη ην πιαίζην ππφ ην νπνίν ιακβάλνληαη νη επελδπηηθέο
απνθάζεηο, ηα πξφζσπα ηα νπνία ηηο ιακβάλνπλ, ην είδνο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ
πνπ πινπνηνχληαη θαη ν ηξφπνο πνπ θαηαλέκεηαη ε απφδνζε ησλ επελδχζεσλ.
Ζ κειέηε γχξσ απφ ηα ζπζηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο εζηηάδεηαη ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζεκειηψλνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εθάζηνηε
εζληθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά θαη ζηηο δπλαηφηεηεο γεθχξσζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο
απηήο ζηελ επνρή ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ θαζηζηά εθηθηέο ηηο ειεχζεξεο ξνέο
νηθνλνκηθψλ πφξσλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ. Όζνλ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ
δηθαηνινγνχλ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ, απηνί
εληνπίδνληαη ζηηο αληηθαηηθέο πηέζεηο πνπ δέρνληαη νη εθάζηνηε επηρεηξήζεηο ιφγσ
ησλ δηαθνξεηηθψλ λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη θνπιηνχξαο (Udayasankar et. al., 2008). Ζ
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ζπγθεθξηκέλε

κειέηε

ησλ

Udayasankar

et.

al.,

ζπλδπάδεη,

ηε

ζεσξία

αληηπξνζψπεπζεο, ηε ζπκκεηνρηθή θαζψο θαη ηε ζεζκηθή ζεσξία. Ζ ζεσξία ηεο
αληηπξνζψπεπζεο

θπξηαξρεί

ζηνλ

ηνκέα

ησλ

νηθνλνκηθψλ

θαη

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο αληηπξνζψπεπζεο εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν νη κέηνρνη κπνξνχλ λα επζπγξακκίζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κηζζσκέλσλ
αλψηεξσλ ππαιιήισλ κε ηα δηθά ηνπο κε ηε βνήζεηα ζπζηεκάησλ ειέγρνπ.
Γηεζλψο, ην λνκηθφ πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Millstein, 2006), ηε
ρσξίδεη ζε δχν επξείεο πξνζεγγίζεηο. Απηή ηνπ θνηλνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζηηο
ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ ην αγγινζαμνληθφ πξφηππν θαη ζε απηή ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ
ζηηο ρψξεο πνπ αθνινπζνχλ ην επξσπατθφ πξφηππν. Οη δχν πξνζεγγίζεηο πξέπεη λα
ζεσξεζνχλ σο κέιε κίαο νκάδαο δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο,
δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην, κε αξθεηέο
ακθηζβεηήζεηο, εμειίζζεηαη ζήκεξα (Davies θαη Rickford, 2008) θάπνπ κεηαμχ ησλ
επξσπατθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ ακεξηθάληθσλ. Ηδηαίηεξε αδπλακία ζηελ θαηάηαμε
ηνπο παξνπζηάδνπλ ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, θαη ε Νέα Εειαλδία πνπ βξίζθνληαη
θάπνπ κεηαμχ ησλ πξνζεγγίζεσλ ησλ Ζ.Π.Α θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ.
Γεληθφηεξα, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αθνινπζνχλ ηελ επξσπατθή πξνζέγγηζε ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ

πξψηε

ζεψξεζε

ελζσκαηψλεη

ζηελ

αλάιπζε

ηεο

έλα

κνληέιν

πνπ

πξνζαλαηνιίδεηαη απνθιεηζηηθψο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ
επελδπηψλ νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή, γηα ηελ εηαηξία, πεγή άληιεζεο
ρακεινχ θφζηνπο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ
κεηφρσλ επέξρεηαη απφ ηε βάζεη ζπκβνιαίνπ δέζκεπζε ησλ managers ζηελ επίηεπμε
ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ κεγηζηνπνίεζεο ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ ζε βάξνο ησλ
φπνησλ πξνζσπηθψλ ηνπο θηινδνμηψλ, πνπ ζπλήζσο κεηαθξάδνληαη σο απφθιηζε απφ
ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο θαη ππνζθάπηνπλ ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
εηαηξίαο. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ησλ άιισλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ, φπσο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ελψζεσλ ηνπο, είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε θαζψο αλαιψλεηαη
ζηε ιήςε απνθάζεσλ ρακειφηεξνπ επηρεηξεζηαθνχ επίπεδνπ. ηε ζεψξεζε απηή,
είλαη θαλεξή ε επίδξαζε ηνπ λενθιαζηθνχ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ φπνπ νη
επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηηο δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ζε φιεο ηηο
αγνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, επηηπγράλνπλ ηελ αξηζηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο
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απφδνζεο ηνπο. Σν κνληέιν απηφ νξγάλσζεο (Αγγινζαμνληθφ) αθνινπζείηαη, φπσο
αλαθέξζεθε παξαπάλσ, απφ ηηο Ζ.Π.Α. θαη γεληθά απφ ρψξεο φπνπ ε δηαζθνξπηζκέλε
κεηνρηθή ζχλζεζε είλαη ε επηθξαηνχζα κνξθή ηδηνθηεζηαθήο δνκήο θαη ε απμεκέλε
κεξηζκαηηθή απφδνζε είλαη ην θχξην δεηνχκελν.
H δεχηεξε ζεσξία ζηεξίδεηαη ζηελ πξναγσγή απφ ηνπο managers, θαηά ηε δηαδηθαζία
ιήςεσο ησλ εηαηξηθψλ απνθάζεσλ, ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ
αλακεηγλχνληαη θαη έρνπλ ζπκθέξνλ απφ ηελ εηαηξηθή ιεηηνπξγία θαη φρη κφλν ησλ
κεηφρσλ (stakeholder theory). Απηή ε άπνςε παξνπζηάδεη ηελ επηρείξεζε σο κία
νινθιεξσκέλε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ηα
επξχηεξα ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, δειαδή λα πξνάγεη ην εηαηξηθφ
ζπκθέξνλ ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δε ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκθέξνληα ησλ
κεηφρσλ. Οη ζρέζεηο κε ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ είλαη καθξνρξφληνπ ραξαθηήξα θαη
ε άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεσο ησλ εηαηξηθψλ
απνθάζεσλ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο ζέζεσο ηνπο απφ ηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε
ηεο επηρείξεζεο, ζπκβάιιεη ζηε καθξνρξφληα επηβίσζε θαη αλάπηπμε ηεο
επηρείξεζεο. Ζ επηρείξεζε, ζχκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε, πξνθαιεί κέζα απφ ηε
δξαζηεξηνπνίεζε ηεο θαη ιφγσ ηεο αλακθηζβήηεηεο δχλακεο θαη επηξξνήο ηεο,
πνιιαπιέο επηδξάζεηο ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη σο εθ ηνχηνπ
νθείιεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη λα εδξαηψζεη ζε καθξνρξφληα βάζε έλα θνηλσληθφ
πξφζσπν ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα ζέβεηαη θαη ζα πξνάγεη ηηο αμίεο ηεο δηθαηνζχλεο
θαη ηεο εζηθήο ζηηο ζρέζεηο θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.
Σν κνληέιν νξγάλσζεο πνπ ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζείηαη απφ ηα επξσπατθά
θξάηε (Δπξσπατθφ ή Ζπεηξσηηθφ κνληέιν), εθηφο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ,
αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ελψζεσλ ηνπο σο θνξείο άζθεζεο
δηαθπβέξλεζεο

θαη

θαηνρήο

κεξηδίνπ

ηδηνθηεζίαο.

Ζ

ζπκκεηνρή

θαη

ν

αλαβαζκηζκέλνο ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ αλψηεξνπ
νξγαλσζηαθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ επηπέδνπ ησλ εηαηξηψλ απνηεινχλ βαζηθέο πηπρέο
ηνπ πεδίνπ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε Γεξκαλία, φπνπ νη δηαδηθαζίεο
ζπλαπφθαζεο (codetermination) απνηεινχλ κία θαζηεξσκέλε εηαηξηθή πξαθηηθή. Ωο
πξνο ηε κνξθή εηαηξηθήο ηδηνθηεζίαο, ε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο
ζε κεγάινπο κεηφρνπο είλαη ζπλέπεηα θαη ηνπ θπξίαξρνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ην
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ηξαπεδηθφ ζχζηεκα σο βαζηθφ κέζν ρξεκαηνδφηεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο
επηρεηξήζεηο.
Δληνχηνηο,

ε

δηαρσξηζηηθή

γξακκή

βξίζθεηαη

κεηαμχ

ησλ

θαλφλσλ

ηεο

αγγινζαμνληθήο πξνζέγγηζεο θαη ησλ αξρψλ ηεο επξσπατθήο πξνζέγγηζεο Οη
θαλφλεο είλαη πην ζπγθεθξηκέλνη θαη έηζη επθνιφηεξα εθαξκφζηκνη απφ ηε Γηνίθεζε,
ελψ νη αξρέο είλαη γεληθεπκέλεο θαη έηζη δπζθνιφηεξα εξκελεχζηκεο (Windsor, 2009).
ηε δηεζλή πξαθηηθή έρεη απνδεηρζεί πεξίηξαλα φηη θαλέλα απφ ηα δχν ζπζηήκαηα δε
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ηδαληθφ θαη νη πξφζθαηεο εηαηξηθέο απνηπρίεο ηφζν ζηελ
Δπξψπε φζν θαη ζηηο Ζ.Π.Α. επηβεβαηψλνπλ απιά ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ. Ζ
ζπδήηεζε γηα ηε ζχγθιηζε ησλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δε ζα
κπνξνχζε ζε θακία πεξίπησζε λα απνκνλσζεί απφ ηελ αληίζηνηρε γηα ηε ζχγθιηζε
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ιακβάλεη ρψξα ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία.

3.3 Ννκνζεηηθό Πιαίζην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα
Ζ αλάγθε πηνζέηεζεο θαλφλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα έγηλε αθφκε
πην επηηαθηηθή κεηά ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο θαηά ηα
ηειεπηαία ρξφληα θαη ηελ έληαμή ηεο ζηελ θαηεγνξία ησλ ψξηκσλ αγνξψλ. Ζ Διιάδα
ζηνλ ηνκέα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αθνινπζεί κία πξσηφηππε πξνζέγγηζε,
ζπλδπάδνληαο ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ ζέζπηζεο θαλφλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο,
ρσξίο φκσο, λα είλαη ζε ζέζε λα επηδείμεη έλα ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο πνπ λα
ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλνρή θαη ζπλέπεηα.
Δηδηθφηεξα, θάπνηα απφ ηα κέηξα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο εηδηθά
δεηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο κεηνςεθίαο, ελππάξρνπλ ζην Νφκν 2190/20, ην βαζηθφ
λφκν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο, εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Άιια κέηξα, ηδίσο απηά πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθάλεηα ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ ηεο, ζεζπίζηεθαλ κε λνκνζεηηθά ή θαλνληζηηθά
θείκελα, θάπνηα απφ ηα νπνία είραλ σο βάζε θαη αληίζηνηρεο ξπζκίζεηο πνπ είραλ ήδε
ηεζεί ζε ηζρχ ζε άιια θξάηε, θπξίσο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δμάιινπ, ε
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή εηδηθνχο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηηο
επνπηεπφκελεο απφ απηή εηαηξίεο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο
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ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαη γεληθφηεξα ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηε
δηνίθεζε.
Μία επηθχιαμε πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί αθνξά ζην γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά
ζηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ ζε αιινδαπέο
αγνξέο, πξνζθξνχεη ελδερνκέλσο ζηε δηαθνξεηηθή θηινζνθία πνπ δηέπεη ηελ
νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηψλ ζε θάζε ρψξα. Ζ πξαθηηθή πνπ
αθνινπζείηαη θαηά θαλφλα απφ ηηο ειιεληθέο εηζεγκέλεο εηαηξίεο, εμαηηίαο ηεο
επξείαο δηαζπνξάο ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην επελδπηηθφ θνηλφ, είλαη ε ππνρξέσζε ησλ
κηθξνκεηφρσλ ζηελ πηνζέηεζε κίαο παζεηηθήο ζηάζεο, πνπ νπζηαζηηθά θαηαιήγεη
ζηελ απιή επηθχξσζε ησλ επηινγψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνχκελα, ζηελ Διιάδα, ε πξψηε νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα
πξνο

ηελ

θαηεχζπλζε

ηεο

πηνζέηεζεο

θαλφλσλ

εηαηξηθήο

δηαθπβέξλεζεο

νινθιεξψζεθε ην έηνο 1998 κε ηελ εθπφλεζε απφ ην Υ.Α.Α. ζρεηηθήο κειέηεο, πνπ
απνζθνπνχζε ζηελ πξφηαζε εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
δηαθπβέξλεζε ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξηψλ. ηε ζπλέρεηα, ην
Υ.Α.Α. ζε κία πξνζπάζεηα λα μεπεξάζεη ηε δπζηνθία πνπ παξαηεξήζεθε, φξηζε κία
ζεηξά πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο.
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζπλέζηεζε ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα πνπ εμέδσζε ην 1999 θείκελν κε ηίηιν: «Αξρέο ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα: πζηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ Αληαγσληζηηθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ ηεο». Πξφθεηηαη
γηα κία πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δε ζα έρεη ην ραξαθηήξα άκεζα εθαξκνδφκελσλ ππνρξεσηηθψλ ξπζκίζεσλ, θαζψο
θαηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο θάηη ηέηνηα ζα νδεγνχζε ζε ζπκκφξθσζε πξνο ην
γξάκκα θαη φρη πξνο ην πλεχκα ηνπο. Έηζη, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξφηεηλαλ ζε
πξψηε θάζε ηε ζπλαηλεηηθή ζχληαμε ελφο Κψδηθα Αξρψλ θαη Πξνηάζεσλ, ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νπνίνπ ζα εμαξηηφηαλ απφ ην βαζκφ απνδνρήο ηνπ απφ ηνπο
παξαγσγηθνχο θνξείο. χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ην ππάξρνλ ειιεληθφ λνκηθφ
πιαίζην – πνπ θπξίσο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Κ.Ν. 2190/1921 – δελ αληαπνθξίλεηαη
πιένλ πιήξσο ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο δηαθπβέξλεζεο ησλ εηζεγκέλσλ ζην
ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεσλ, αθνχ δελ πξνζηαηεχεη επαξθψο ηα δηθαηψκαηα ησλ
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κηθξνκεηφρσλ

ζηηο

εηαηξίεο

πνιπκεηνρηθήο

βάζεο,

δελ

απνζαθελίδεη

ηηο

πξνυπνζέζεηο ζπλαιιαγψλ επξείαο θιίκαθαο (φπσο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο) θαη
δελ δηαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα δηαθάλεηαο ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο.
ε παξαθάησ θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ αλάγθε θαζηέξσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ κε-εθηειεζηηθά κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ηνπιάρηζηνλ ηξία), ε νπνία ζα δηεξεπλά φια ηα
δεηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαη ζα ελεκεξψλεη ηαθηηθά ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Θεσξείηαη «θαιή πξαθηηθή ε πιεηνςεθία ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ λα απνηειείηαη απφ κε εθηειεζηηθά κέιε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
αλεμάξηεηε θξίζε θαηά ην κέγηζην βαζκφ» Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί αθφκε απαξαίηεηε
ηελ χπαξμε κεηαμχ ησλ κε-εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη νξηζκέλσλ πνπ ζα είλαη
αλεμάξηεηνη απφ ηα εθηειεζηηθά κέιε θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ ηελ πιεηνςεθία.
Σέινο, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη σο «θαιή πξαθηηθή» ηα κε εθηειεζηηθά κέιε λα κελ
εθιέγνληαη γηα πνιιέο ζεηείεο.
Έλα έηνο αξγφηεξα, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κε ηελ απφθαζε 5/204/2000 πεξί
Καλφλσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζην
Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηέο πξνζψπσλ, νξίδεη φηη
θάζε εηαηξία νθείιεη λα δηαζέηεη ππεξεζία εμππεξέηεζεο ησλ κεηφρσλ, ε νπνία ζα
έρεη ηελ επζχλε ηεο άκεζεο θαη ηζφηηκεο πιεξνθφξεζήο ηνπο, θαζψο θαη ηεο
εμππεξέηεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κε βάζε ηνλ θνηλφ
λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο.
Ο Νφκνο 3016/2002 δελ θηλείηαη ζηε ινγηθή «ζπκκφξθσζε ή εμήγεζε», φπσο ε
Δπηηξνπή γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, αιιά πξνβιέπεη θπξψζεηο
γηα ηε κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεψλ ηνπ, θπξψζεηο ηηο νπνίεο ζα επηβάιιεη ε Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο (άξζξν 10). Ο λφκνο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ησλ κεεθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ππνρξεψλεη κεηαμχ άιισλ ηελ
εηαηξία λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξαθηηθφ εθινγήο κειψλ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν λα θαζνξίδεηαη πνηα απφ ηα κέιε ηνπ είλαη
εθηειεζηηθά, πνηα κε εθηειεζηηθά θαη πνηα αλεμάξηεηα. πλερίδνληαο κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Νφκνπ 3016/2002, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε
ηνπ, ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο επί κεηνρψλ απνδίδεη
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ζηνπο κεηφρνπο ηξεηο εμνπζίεο: ηεο Γηνίθεζεο, ηεο απφιεςεο κεξηζκάησλ θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο..
Δίλαη άμην πξνζνρήο ην γεγνλφο φηη ν αλσηέξσ λφκνο αθ‟ ελφο αλαθέξεηαη κφλν ζηηο
εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξίεο θαη αθ‟ εηέξνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηε κία
πιεπξά ζηε ξχζκηζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απφ ηελ άιιε ζηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
ηεο εηαηξίαο. Με άιια ιφγηα δελ θαιχπηεηαη πιήζνο δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, ηηο ζρέζεηο ησλ κεηφρσλ κε ηελ εηαηξία θ.ιπ. Πην
ζπγθεθξηκέλα ν Νφκνο 3016/2002 εηζάγεη ζηα άξζξα 2 έσο 5 ξπζκίζεηο γηα ηα
θαζήθνληα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην δηνξηζκφ εθηειεζηηθψλ θαη κε
εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ζηα άξζξα 6 έσο 8 ηηο ππνρξεψζεηο
ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ
εζσηεξηθφ ηνπο έιεγρν.
Καζήθνλ ηεο Γηνίθεζεο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ είλαη εθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο
νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο εηαηξίαο, λα ιακβάλεηαη αληίζηνηρε κέξηκλα γηα ηελ πνξεία ηεο
ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο. Τπφ ην πξίζκα απηφ κία ειαθξά απφθιηζε απφ ηα
πξνβιεπφκελα ζην Νφκν 2190/1920 «Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ» θξίλεηαη σο εχινγε
φζνλ αθνξά ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ
εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Νφκνπ 3016/2002, «Σίζεηαη σο ζεκειηψδεο αξρή ε
ππνρξέσζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. λα επηδηψθνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο
εηαηξίαο αιιά θαη ησλ κεηνρψλ ηεο. Ζ ππνρξέσζε είλαη ζσξεπηηθά δηπιή. Σα κέιε
ηνπ Γ.. δελ πξέπεη λα επηδηψθνπλ κφλν ηελ άλνδν ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο
αγλνψληαο ηε ρξεκαηηζηεξηαθή, θαζψο απηφ κπνξεί λα απνβεί ζε βάξνο ησλ εηαηξηψλ
πνπ επηδηψθνπλ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο αγνξάο».
Πεξαηηέξσ, ην άξζξν 2 πξνβιέπεη φηη «πξψηηζηε ππνρξέσζε θαη θαζήθνλ ησλ κειψλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θάζε εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή
αγνξά εηαηξίαο είλαη ε δηαξθήο επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο
νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο εηαηξίαο θαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ
ζπκθέξνληνο». Ζ αλσηέξσ δηάηαμε θαζηζηά ηελ ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηεο
εηαηξηθήο ζπκκεηνρήο σο ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ.
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Σν άξζξν 3 εηζάγεη ηε δηάθξηζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε
εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα - κε εθηειεζηηθά. Ζ δηάθξηζε απηή είλαη
δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε θαη ζπληζηά θεληξηθή αξρή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο
εληαίνο ραξαθηήξαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δελ
αλαηξείηαη ζε θακία πεξίπησζε, απιά επηρεηξείηαη ζεζκηθά έλαο εχινγνο
δηαρσξηζκφο, ν νπνίνο κάιηζηα ήδε είρε εθαξκνζζεί ζηελ πξάμε απφ πνιιέο εηαηξίεο.
Σα εθηειεζηηθά κέιε είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα Γηνίθεζεο ηεο
εηαηξείαο, ελψ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε κε ηελ πξναγσγή φισλ ησλ εηαηξηθψλ
δεηεκάησλ. Ο αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ
πξέπεη λα είλαη θαηψηεξνο απφ ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ.
Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 4 εηζάγεηαη ν ζεζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν θαη
ζπγθαηαιέγνληαη ζηα κε εθηειεζηηθά. Σν πλεχκα ηνπ λνκνζέηε ζηελ πεξίπησζε ησλ
αλεμάξηεησλ κειψλ είλαη ε εμαζθάιηζε αληηθεηκεληθφηεξσλ απφςεσλ ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, νη νπνίεο πξνηάζζνπλ ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ ρσξίο λα επεξεάδνληαη κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ νηθνλνκηθά, πξνζσπηθά ή επαγγεικαηηθά θίλεηξα. Ζ
αλεμαξηεζία απηή επηηπγράλεηαη κε ηε ξεηή πξφβιεςε φηη δελ πξέπεη ηα ελ ιφγσ
κέιε λα είλαη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο θαη λα έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ εηαηξία ή
κε ζπλδεδεκέλα κε απηήλ πξφζσπα. Ζ αλάγθε χπαξμεο ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ γηα
ηηο εηαηξίεο κε επξεία κεηνρηθή βάζε είλαη πξνθαλήο θαη δηθαηνινγεκέλε, ελφςεη ηεο
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ ελδερνκέλσο ζα αληηκεηψπηδαλ κέιε ηνπ Γ.. ρσξίο
ηα αλσηέξσ ερέγγπα νπδεηεξφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο. Ζ δπλαηφηεηα εμάιινπ πνπ
παξέρεηαη ζηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα
ππνβάινπλ μερσξηζηέο αλαθνξέο θαη εθζέζεηο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ππνγξακκίδεη
ηνλ αλεμάξηεην ραξαθηήξα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο θαη εληζρχεη νπζηαζηηθά ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ κεηφρσλ απέλαληη ζην ζεζκφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ην άξζξν 6 απνθηά ηζρχ λφκνπ ιακβάλνληαο ηε ζεζκηθή ζέζε πνπ ηνπ αξκφδεη ην
ειάρηζην πεξηερφκελν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο
ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. Σν ειάρηζην απηφ πεξηερφκελν κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη κε
βάζε θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ ρσξίο βέβαηα λα
ζίγεηαη ν ππξήλαο ηνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ην ελ ιφγσ άξζξν. θνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ
θαλνληζκνχ είλαη ε απηνδέζκεπζε ηεο εηαηξίαο λα αθνινπζεί δηαδηθαζίεο πνπ ζα έρεη
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δηακνξθψζεη εθνχζηα ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.., ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ
κειψλ ηνπ Γ.. θ.ιπ.
Σέινο, νινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ Ν3016, ην άξζξν 7 αλαθέξεηαη ζηελ
νξγάλσζε ηεο εηδηθήο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο, ζηφρνο ηεο νπνίαο
είλαη θαηαξρήλ ε παξαθνινχζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ θαη δεπηεξεπφλησο
ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο εηδηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ θαλφλσλ πνπ
δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.
Μία επηπιένλ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ
Διιάδα, γίλεηαη κέζα απφ ηε ζχκπξαμε ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη
Βηνκεραληψλ (ΔΒ) θαη ηνπ Brunel Business School ηνπ παλεπηζηεκίνπ Brunel ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε ηελ ππνγξαθή ελφο Μλεκνλίνπ
πλεξγαζίαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007, δεκηνπξγψληαο ην Διιεληθφ Παξαηεξεηήξην
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΠΔΓ) ζηελ Διιάδα.

3.4 εκαζία Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Αλεμάξηεηα απφ ηε πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε ησλ εηαηξηψλ
πεξηιακβάλεη ηελ επαξθή ινγνδνζία ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ
πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη ηελ θνηλσλία.
Ήηνη, ε απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζπκβάιιεη ζηελ απνδνηηθή ρξήζε
ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ ηφζν ησλ εηαηξηψλ φζν θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Ζ
άληιεζε θεθαιαίσλ κέζσ ηεο έθδνζεο δηαπξαγκαηεχζηκσλ ζην ρξεκαηηζηήξην
ηίηισλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή απφ ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη απνδεδεηγκέλα ηθαλέο λα
επελδχζνπλ ηα θεθάιαηα ηνπο κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη κε ηε
κεγαιχηεξε δπλαηή απφδνζε. ε απηήλ ηελ πξννπηηθή, ε απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ,
βνεζψληαο επηπιένλ ζηελ ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Δπηπιένλ, ε
απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε νδεγεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζηειερψλ
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πνπ θάλνπλ κε απνδνηηθή ρξήζε ή πξνβαίλνπλ ζε θαηάρξεζε ησλ πφξσλ ηεο
επηρείξεζεο.
Δπηπξφζζεηα, ε απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε βνεζά ηηο εηαηξίεο θαη ηελ
εζληθή νηθνλνκία λα πξνζειθχνπλ ρακεινχ θφζηνπο επελδπηηθά θεθάιαηα κέζσ ηεο
παξνρήο δηαζθαιίζεσλ πξνο ηνπο δπλεηηθνχο εγρψξηνπο θαη δηεζλείο επελδπηέο. Αλ
θαη νη κέηνρνη νθείινπλ λα θαηαλννχλ θαη λα παξέρνπλ ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηελ
απαηηνχκελε δηαθξηηηθή επρέξεηα αλάιεςεο δξάζεο είλαη απαξαίηεην επίζεο ε
ζέζπηζε θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πξνζηαζίαο ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο
θεθαιαίσλ. Οη δηαδηθαζίεο πξνζηαζίαο νθείινπλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε ζέζπηζε
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλεμάξηεηε θαη επαξθή παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ηελ
επηρεηξεκαηηθή απφδνζε, ηηο κεηαβνιέο ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηέινο, ηελ έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ.
Παξακέλνληαο ζην δήηεκα ηεο πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο θεθαιαίσλ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο, κία δηεζλήο έξεπλα, έδεημε φηη νη επελδπηέο είλαη έηνηκνη λα δηαζέζνπλ
πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζε εηαηξίεο κε απνηειεζκαηηθφηεξεο δνκέο θαη πξαθηηθέο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Απηφ, νδήγεζε ζε δηαλνκή κηθξφηεξσλ κεξηζκάησλ γηα ηηο
αζηαηηθέο, ιαηηλνακεξηθάληθεο θαη άιιεο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ζπγθξηηηθά κε
ην πςειφ κέξηζκα πνπ δηαλέκεηαη ζηελ Δπξψπε φπνπ ππάξρνπλ πηέζεηο γηα θαιχηεξε
θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζηνπο κεηφρνπο θαη αθφκα πςειφηεξν κέξηζκα ζηηο
θεθαιαηαγνξέο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ Ζ.Π.Α φπνπ ε θνηλνπνίεζε
πιεξνθνξηψλ εληζρχεηαη κέζσ ησλ απζηεξψλ λφκσλ (McKinsey & Co., 2005).
πλερίδνληαο, ε απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε
κηαο θνπιηνχξαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπκκφξθσζε ησλ εηαηξηψλ πξνο ηνπο
θαλφλεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ηεο Πνιηηείαο. πκβάιιεη επίζεο ζηελ ελίζρπζε
ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηνπο θαλφλεο ηεο ίδηα ηεο
εηαηξίαο θαη ζηε ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ πξνο αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο,
ελψ ηερληθά εκθαλίδνληαη λφκηκεο, κπνξνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο λα
πξνθαιέζνπλ νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο ή άιιεο αλεζπρίεο.
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Ζ απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πιεξνθνξηψλ, έρεη σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο δηαθζνξάο ζηελ αγνξά. ε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κία απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα κελ επηηπγράλεη
ηελ απνηξνπή ηεο δηαθζνξάο, επηηπγράλεη φκσο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαηαρξεζηηθψλ
πξαθηηθψλ κέζσ ηεο έγθαηξεο πξφιεςήο ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο επαξθνχο
ινγνδνζίαο. Δπηπξνζζέησο, απνηειεί κέζν ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο σο ζχλνιν ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηειερψλ ζε ζέζεηο δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο (Yeoh, 2007).
Γεληθφηεξα, ε πηζηή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ζε ζέζε
λα ζπληειέζεη νπζηαζηηθά ζηε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηεο εζληθήο θεθαιαηαγνξάο

3.5 Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε δελ απνηειεί
ζχγρξνλν γεγνλφο. Έρεη ηελ αξρή ηνπ θπξίσο ζηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980, φηαλ
δηαπηζηψζεθε ε ζηαδηαθή ππνρψξεζε ηεο εγεκνληθήο ζέζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ
Ζ.Π.Α. πξνο φθεινο απηψλ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν
έπαημαλ νη πηέζεηο ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ γηα πεξηζζφηεξν ππεχζπλεο κνξθέο
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ε εκθάληζε ζθαλδάισλ θαη
παξαηππηψλ ζε κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πνπ επεξέαζαλ ηε βησζηκφηεηά
ηνπο θαη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπο.
Ζ αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη θαηαζηεί, σο ζπλέπεηα θαη ησλ
αλσηέξσ γεγνλφησλ, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηα θξάηε - κέιε ηνπ Ο.Ο..Α.. Γηα
ην ζθνπφ απηφ ηνλ Μάην ηνπ 1999 ην πκβνχιην Τπνπξγψλ - κειψλ ηνπ Ο.Ο..Α.
ελέθξηλε έλα θείκελν αξρψλ γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ην νπνίν ππήξμε
απνηέιεζκα καθξφρξνλεο ζπλεξγαζίαο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ρσξψλ - κειψλ ηνπ
Ο.Ο..Α. θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ην Γηεζλέο
Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο θ.α.. Δπίζεο νη αξρέο
ζηεξίρζεθαλ θαη ζηηο παιαηφηεξεο πξνηάζεηο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο
βξεηαληθήο επηηξνπήο ηνπ Sir Adrian Cadbury, πνπ είρε ζπζηαζεί ην 1992. Σέινο, ηα
θξάηε - κέιε ηνπ Ο.Ο..Α. έιαβαλ ην ηειηθφ θείκελν ησλ αξρψλ, ην επεμεξγάζηεθαλ
θαη ην εκπινχηηζαλ κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπ απφ ηηο εηαηξίεο, ηνπο ζεζκηθνχο
επελδπηέο θαη ηνπο ινηπνχο θνξείο.
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Οη αξρέο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζθνξά βνήζεηαο ζηηο
θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, ζηελ πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ λνκηθνχ
θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Οη αξρέο απηέο, κνινλφηη δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα
θξάηε - κέιε θαη δε ζηνρεχνπλ ζηελ αθξηβή δηαηχπσζε δηαηάμεσλ ζην λνκηθφ
πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βνήζεκα
ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ - κειψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε. Καιχπηνπλ πέληε θχξηνπο ηνκείο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη
νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα:


Σα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ κεηόρσλ. Οη πξαθηηθέο ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ
κεηφρσλ. Σα θπξηφηεξα δηθαηψκαηα είλαη ε έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε
γηα ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο θαη ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζεκαληηθέο απνθάζεηο
γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, ην δηθαίσκα ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ θ.α.



Η ηζόηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηόρσλ. Οη πξαθηηθέο ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα εγγπψληαη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ ησλ
κεηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο θαη ησλ
αιινδαπψλ κεηφρσλ. Όινη νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία
απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ.



Ο ξόινο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηελ εηαηξία θαη ησλ θνξέσλ κε λόκηκα
ζπκθέξνληα ζηελ εηαηξία. Οη πξαθηηθέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη
λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θαη φζσλ έρνπλ λφκηκα
ζπκθέξνληα πξνο ηελ επηρείξεζε, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία.



Γηαθάλεηα, γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηώλ θαη έιεγρνο. Οη πξαθηηθέο ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα εγγπψληαη ηελ έγθαηξε, πιήξε θαη
ιεπηνκεξή γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα φια ηα πιηθά δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε.



Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Οη πξαθηηθέο ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα εγγπψληαη ηε ζηξαηεγηθή θαζνδήγεζε ηεο εηαηξίαο,
ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο Γηνίθεζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην θαη ηελ επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έλαληη ηεο
επηρείξεζεο θαη ησλ κεηφρσλ.
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3.6 Καζνξηζηηθνί Παξάγνληεο Ιζρπξήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
3.6.1 Γεληθά
Μέζα απφ κηα κειέηε ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ εξεπλψλ, αλαθέξνληαη νη
θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο κίαο ηζρπξήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη παξάγνληεο
απηνί, νθηψ ζηνλ αξηζκφ, παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά ζηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο.
3.6.2 Αλεμάξηεηα Γηεπζπληηθά ηειέρε
Ζ εζηίαζε ζηελ αλεμαξηεζία ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία
αληηπξνζψπεπζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρεη απνδεηρζεί κέζσ ηεο δηεζλνχο
βηβιηνγξαθίαο φηη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα κε απμεκέλε πιεηνςεθία αλεμάξηεησλ
δηεπζπληψλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο Γηνίθεζεο (Bhagat
and Black, 2002). Δπίζεο, ζε πεξίπησζε κείσζεο ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο, έλα
αλεμάξηεην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, είλαη πηζαλφηεξν λα δηαηεξήζεη κία πην
αληηθεηκεληθή ζηάζε φηαλ θξηζεί αλαγθαίν λα αληηθαηαζηαζεί έλα δηεπζπληηθφ
ζηέιερνο (Huson, 2001).
3.6.3 Αλεμαξηεζία Δπηηξνπώλ
Οκνίσο, ε αλεμαξηεζία ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα κία Δπηηξνπή ψζηε λα απνηειεί
απνηειεζκαηηθφ φξγαλν ειέγρνπ. Ο John θαη Senbet. (1998) παξαζέηνπλ ζηελ
εκπεηξηθή ηνπο έξεπλα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε παξνπζία ζπληνληζηηθψλ
Δπηηξνπψλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα νθέιε ηνπ
ειέγρνπ. Σνλίδνπλ ην γεγνλφο φηη ε παξνπζία κειψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ
επηρείξεζε ζηηο Δπηηξνπέο απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ επλντθψλ πξνο
ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. Αθφκε, φηαλ έλα δηεπζπληηθφ ζηέιερνο

ζπκκεηέρεη ζε

Δπηηξνπή επίβιεςεο, νη εηαηξίεο πξνζιακβάλνπλ ιηγφηεξνπο αλεμάξηεηνπο
εμσηεξηθνχο δηεπζπληέο. Σέινο, ν Klein (2002) αλαθέξεη φηη νη αλεμάξηεηεο
Δπηηξνπέο ειέγρνπ κεηψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα δηαρείξηζεο θεξδψλ, βειηηψλνληαο θαηά
ζπλέπεηα ηε δηαθάλεηα.
3.6.4 Μέγεζνο Δπηηξνπώλ
Σν κέγεζνο ησλ Δπηηξνπψλ έρεη απνδεηρζεί φηη αζθεί επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηάθνξεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη νη κεγάιεο
Δπηηξνπέο είλαη πηζαλφ λα απνδεηρζνχλ δπζιεηηνπξγηθέο. Οη Hermalin θαη Weisbach
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(2003) ζεσξνχλ φηη ην κέγεζνο ησλ επηηξνπψλ είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, θάηη ην νπνίν εμεγεί γηαηί νη κηθξφηεξεο Δπηηξνπέο είλαη
πξνηηκφηεξεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαζψο νη ηειεπηαίεο είλαη πηζαλφηεξν λα
“κνιπλζνχλ” απφ πξνβιήκαηα ειέγρνπ.
3.6.5 πλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
χκθσλα κε ηνπο Shivdasani and Zenner (2004), ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα πξέπεη λα
απμάλνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπο εάλ ε θαηάζηαζε απαηηεί πςειή
επίβιεςε θαη έιεγρν. Άιιεο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ηα πκβνχιηα πξέπεη λα
ηζνξξνπνπχ ην θφζηνο θαη ην θέξδνο απηήο ηεο ζπρλφηεηαο (Vafeas, 1999).
3.6.6 Ιθαλόηεηα Μειώλ Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επηηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ θαη ηελ ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, επνκέλσο ζα πξέπεη λα
θαηέρνπλ έλα πςειφ επίπεδν ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ (Bedard et. al., 2004).
3.6.7 Φήκε Διεγθηώλ
Ζ επηινγή ελφο ειεγθηή κε δηεζλή θήκε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα θαιχηεξεο
πξαθηηθέο θνηλνπνίεζεο.
3.6.8. πλαληήζεηο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Γηα λα δηεμάγεη ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ ε Δπηηξνπή Διέγρνπ πξέπεη λα δηαηεξήζεη έλα
νξηζκέλν επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο κέζσ ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ (Bedard
et al., 2004).
Οη παξαπάλσ παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά κε ην αθφινπζν ρήκα
3.1 «Παξάγνληεο Ηζρπξήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο».
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Αλεμάξηεηα
Γηεπζπληηθά ηειέρε
πλαληήζεηο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ

Αλεμαξηεζία
Δπηηξνπψλ
Ιζρπξή Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε

Φήκε
Διεγθηψλ

Μέγεζνο Δπηηξνπψλ

Ηθαλφηεηα Μειψλ
Δπηηξνπήο Διέγρνπ

πλεδξηάζεηο
Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ

ρήκα 3.1: Παπάγονηερ Ιζσςπήρ Δηαιπικήρ Γιακςβέπνηζηρ

3.7 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Δηαηξηθή Δπίδνζε
3.7.1 Γεληθά
Σν βαζηθφ εξψηεκα ην νπνίν ηίζεηαη απφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο άπνςεο, είλαη εάλ ε
εηζαγσγή ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηδξά ζεηηθά ζηελ αμία ηνπ
πινχηνπ ησλ κεηφρσλ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ
κεηνρψλ ηνπο. Οη ππέξκαρνη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε
θαηάξξεπζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ πνιχ εχξσζησλ ζην παξειζφλ εηαηξηψλ φπσο νη
Adelfia, Enron, Parmalat, Tyco θαη WorldCom νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ
ειιηπή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Δάλ νη ηζρπξηζκνί ηνπο ηζρχνπλ, νη ζρεηηθά θαιά
δηαθπβεξλεκέλεο εηαηξίεο ζα έρνπλ θαιχηεξε ηχρε ζηελ αγνξά θαη κειινληηθά ζα
παξνπζηάζνπλ θαιχηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. Ζ απνηειεζκαηηθή
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε δηαζθαιίδεη αθφκε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηε βέιηηζηε
ρξήζε ησλ πφξσλ εληφο ηεο επηρείξεζεο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνπο Ξαλζάθε θ.
ζπλ. (2003), «ε αλάπηπμε θαη ε πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο πξνζειθχεη επελδπηηθά θεθάιαηα, εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
επελδπηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ζηαζεξφηεηαο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη
θεθαιαίνπ».
3.7.2 Η Απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε - Αλάγθεο Δμσηεξηθήο
Υξεκαηνδόηεζεο θαη Δπθαηξίεο Αλάπηπμεο
Ζ πνηφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή
ρξεκαηνδφηεζε. Οη La Porta et. al. (1998) ππνζηήξημαλ φηη ε πξνζηαζία ησλ
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επελδπηψλ απμάλεη ηελ πξνζπκία ηνπο λα παξέρνπλ ρξεκαηνδφηεζε θάηη ην νπνίν ζα
πξέπεη λα αληαλαθιάηαη ζην ρακειφηεξν θφζηνο θαη ζηε κεγαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα
ηεο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ δείρλεη φηη νη εηαηξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο
αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζα είλαη επεξγεηηθφ λα πηνζεηήζνπλ θαιχηεξνπο
κεραληζκνχο δηαθπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο κε θαιέο επθαηξίεο
αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα απμήζνπλ ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε (Himmelberg et.
al., 2002). Έηζη, εάλ ε απμεκέλε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε νδεγεί ζε επηθεξδείο
επελδπηηθέο επθαηξίεο, νη επηρεηξήζεηο κε κεγαιχηεξε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε
είλαη πηζαλφ λα έρνπλ θαιχηεξε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (Durnev and Kim, 2005). Οη
Demirguc-Kunt θαη Maksimovic (1998), σζηφζν, ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην.
Τπνζηεξίδνπλ φηη νη θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηζζφηεξα θεθάιαηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη επνκέλσο, βαζίδνληαη ιηγφηεξν ζηελ
εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε.
3.7.3 Η Απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε - Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
χκθσλα κε ηνπο Himmelberg et al. (1999), ε ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ κίαο επηρείξεζεο επεξεάδεη ην πεξηβάιινλ απηήο, θαζψο είλαη
επθνιφηεξν λα παξαθνινπζεζνχλ θαη πην δχζθνιν λα θιαπνχλ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία απφ ηα άπια. Ωο εθ ηνχηνπ, νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πςειφηεξε
αλαινγία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη πηζαλφ λα ζεσξνχλ θαιχηεξε ηε
ζέζπηζε απζηεξφηεξσλ κεραληζκψλ δηαθπβέξλεζεο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί κήλπκα πξνο ηνπο επελδπηέο φηη ε εηαηξία έρεη ηελ πξφζεζε λα απνηξέςεη
κία κειινληηθή ιαλζαζκέλε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.
3.7.4 Η Απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε - Δπελδπηηθέο Δπθαηξίεο
Οξηζκέλεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο κε θαιχηεξε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ
καθξνπξφζεζκε απφθαζε ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη ζε άιιεο θεθαιαηαθέο
δαπάλεο (Stein, 1989). χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ζα
απμήζεη ηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, θαη ε αχμεζε απηή ζα κπνξνχζε λα έρεη ζεηηθή
επίπησζε ζηελ αμία ηεο εηαηξίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κεγάιν κέξνο ηεο
βηβιηνγξαθίαο αζρνιείηαη κε ηα θίλεηξα ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ γηα ηελ
αλάιεςε αλαπνηειεζκαηηθψλ έξγσλ πξνθεηκέλνπ λα απνζπαζηνχλ ηδησηηθέο παξνρέο
(Shleifer θαη Vishny, 1989). χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, νη επελδπηηθέο επθαηξίεο
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απμάλνληαη κεηά ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δηαθπβέξλεζεο. Καηά ζπλέπεηα, νη
επηρεηξήζεηο κε επηθεξδείο επελδπηηθέο επθαηξίεο ζα έρνπλ θαιχηεξε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε.
3.7.5 Η Απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε - Μέγεζνο Δπηρείξεζεο
Ζ επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο ζηε δηαθπβέξλεζε είλαη δηθνξνχκελε
θαζψο κεγάιεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα έρνπλ κεγαιχηεξα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα
θαη σο εθ ηνχηνπ λα πξέπεη λα αληηζηαζκίζνπλ κε απζηεξφηεξνπο κεραληζκνχο
δηαθπβέξλεζεο. Δλαιιαθηηθά, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ θαιχηεξεο
επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη φπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηελ παξαπάλσ επηρεηξεκαηνινγία,
κεγαιχηεξε αλάγθε γηα θαιχηεξε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη κεραληζκνχο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
3.7.6 Η Απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε - Δπίδνζε Δπηρείξεζεο
Θεσξεηηθά, ε θαιή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε πςειή
εηαηξηθή αμία. Οξηζκέλεο εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη φηη νη επελδπηέο είλαη
πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ θαηά κέζν φξν επηπιένλ 10-12 % γηα ηελ θαιή εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε. Ζ ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ κε ηηο επηδφζεηο ηεο δηαθπβέξλεζεο ζα
κπνξνχζε λα εμεγεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μία εμήγεζε πνπ πξνηάζεθε απφ ηα
απνηειέζκαηα δηαθφξσλ κειεηψλ, είλαη φηη αλαπνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε
πξνθαιεί πξφζζεηα νξγαληθά έμνδα. Δάλ ε αγνξά εθηηκήζεη απηέο ηηο πξφζζεηεο
δαπάλεο, ηφηε νη απνδφζεηο ησλ απνζεκάησλ ζα πέζνπλ. Μία ελαιιαθηηθή εμήγεζε
είλαη φηη ε θαιή δηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζχκπησκα ρακειφηεξνπ νξγαληθνχ θφζηνπο.
Κάζε κία απφ απηέο ηηο εμεγήζεηο έρεη δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη
δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο γηα ηε ξχζκηζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
3.7.7 Η Απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε – Θεζκηθή Ιδηνθηεζία
Ο ξφινο πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη ζεζκηθνί επελδπηέο ζην ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο κίαο εηαηξίαο είλαη έλα δήηεκα αξθεηά ακθηιεγφκελν. Οξηζκέλεο
κειέηεο, δείρλνπλ φηη νη ζεζκηθνί επελδπηέο πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ζην ζχζηεκα
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο εηαηξίαο. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ κειεηψλ δείρλεη φηη
εάλ ην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο εηαηξίεο είλαη επηηπρέο, ηφηε νη
ζεζκηθνί επελδπηέο πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζε φιε ηε δηαδηθαζία. Γηα
παξάδεηγκα, νη Shleifer θαη Vishny (1986) παξαηεξνχλ φηη νη ζεζκηθνί επελδπηέο
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ιφγσ ησλ πνιιψλ ηνπο κεηνρψλ ζα έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα γηα παξαθνινχζεζε
ηεο απφδνζήο ηεο εηαηξίαο θαζψο αληινχλ κεγαιχηεξα νθέιε απφ ηελ
παξαθνινχζεζε. Άιιεο κειέηεο βξίζθνπλ φηη νη ζεζκηθνί επελδπηέο δε ρξεηάδεηαη λα
δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξφιν ζην ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηα
παξάδεηγκα, νη Wharton et al. (1991) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζεζκηθνί επελδπηέο δελ
είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε επεηδή έρνπλ
ηελ θχξηα επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή.
Ζ παξαπάλσ ζρέζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ εηαηξηθή απφδνζε
παξνπζηάδεηαη θαη δηαγξακκαηηθά ζην παξαθάησ ρήκα 3.2 «ρέζε Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο θαη Δηαηξηθήο Απφδνζεο»
Αλάγθεο Δμσηεξηθήο
Υξεκαηνδφηεζεο θαη
Δπθαηξίεο
Αλάπηπμεο
Άπια
Πεξηνπζηαθά
ηνηρεία

Θεζκηθή
Ηδηνθηεζία
Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε θαη
Δηαηξηθή Απόδνζε

Δπελδπηηθέο
Δπθαηξίεο

Δπίδνζε
Δπηρείξεζεο
Μέγεζνο
Δπηρείξεζεο

ρήκα 3.2: Σσέζη Δηαιπικήρ Γιακςβέπνηζηρ και Δηαιπικήρ Απόδοζηρ
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Κεθάιαην 4
Αλαζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο
4.1 Δηζαγσγή
Ζ πηπρηαθή εξγαζία βαζίδεηαη ζε κία εθηεηακέλε επηζθφπεζε ηεο επηζηεκνληθήο,
ειιεληθήο θαη δηεζλνχο, αξζξνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθίαο. Αξρηθά αλαιχνληαη νη
έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε κεηαμχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα παξαζέηνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο έξεπλεο νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε θάπνηα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία
ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ε Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ε ηξαηεγηθή Γηνίθεζε.
ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ εηαηξηθή απφδνζε. Με ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ
παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζην ηέινο ηνπ θάζε ππνθεθαιαίνπ παξαηίζεηαη
Πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά νη έξεπλεο θαη ηα βαζηθφηεξα
ζπκπεξάζκαηά ηνπο.

4.2 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε Αλαθνξηθά κε ηελ ρέζε ηνπ
Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε
εκαληηθή αιιαγή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ΖΠΑ επέθεξε ε
ζέζπηζε ηνπ λφκνπ Sarbanes-Oxley ηνπ 2002 (SOX). Πξηλ δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε
γηα ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ SOX θαη κε παξφκνηνπο λφκνπο ζηα ηέιε ηνπ
1990, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είρε πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα πξνο ηε
Γηνίθεζε (Roth θαη Espersen, 2003). ε ζπλάξηεζε κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη
ηερλνινγηθέο αιιαγέο, νη επηρεηξήζεηο είραλ αξρίζεη λα επηδεηνχλ δηαθνξεηηθνχο
ηχπνπο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ λνκνζεζία SOX (2002) είρε σο απνηέιεζκα
εθηεηακέλεο αιιαγέο θαη ηελ αλάγθε γηα χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξείρε
βνήζεηα ζηηο επηρεηξήζεηο, ψζηε απηέο λα ζπκκνξθψλνληαλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
SOX. ε ζπλάξηεζε, ε παξάγξαθνο 404, ηνπ λφκνπ Sarbanes-Oxley (SOX) απαηηεί
απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο λα δεκνζηεχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Chan et.al., 2007). Οη θαηλνχξγηεο ξπζκίζεηο
αχμεζαλ ηε ζπκκεηνρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηφζν ζηνλ έιεγρν
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ηεθκεξίσζεο φζν θαη ζηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
(δηαδηθαζία πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ αξκνδηφηεηα ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ).
Παξάιιεια, ε λνκνζεζία SOX απαίηεζε ην 2004, ηε δεκηνπξγία ελφο πκβνπιίνπ
παξαθνινχζεζεο, εμέηαζεο θαη εληνπηζκνχ ινγηζηηθψλ παξαιήςεσλ κε ηελ
νλνκαζία “Public Company Accounting Oversight Board” (Tackett, 2004; PCAOB,
2004). Σν PCAOB δεκηνπξγήζεθε γηα λα επηθέξεη κεηαξξπζκίζεηο ηφζν ζηα
ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζν θαη ζηα ζπζηήκαηα ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ
εθζέζεσλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ PCAOB ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο αμηφπηζηεο
ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ
επελδπηψλ κεηά απφ ηα πνιχ γλσζηά επηρεηξεζηαθά ζθάλδαια πνπ εκθαλίζηεθαλ
ζηηο αξρέο ηνπ 2000.
Ο λφκνο Sarbanes-Oxley ηνπ 2002 θαη ν λένο δηεπξπκέλνο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ απαζρφιεζε εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο. ε απηά ηα πιαίζηα, εθπνλήζεθε
κία έξεπλα (Gramling et. al., 2004), ε νπνία εμέηαζε ην ξφιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο
ήηαλ ε θνκβηθή ζεκαζία πνπ δηαδξακαηίδεη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηε βέιηηζηε
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
ε ζπλδπαζκφ, ν Krell (2005) δηελήξγεζε έξεπλα θαη δηαπίζησζε φηη ε ζηελή
ζπλεξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή κε ηε Γηνίθεζε - θαηάζηαζε πνπ ελζαξξχλεηαη
απφ ην λφκν SOX (2002) - κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπηπιένλ, ν Krell (2005) ηφληζε φηη κε δεδνκέλν φηη ε
αλεμαξηεζία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα είλαη νη αθξνγσληαίνη ιίζνη ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, είλαη απαξαίηεηε ε ζέζπηζε ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ ηα νπνία ζα πξναζπίδνπλ
ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξά ηηο ζηελέο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε ηε Γηνίθεζε θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Δπηπιένλ, ν Krell
(2005), ηφληζε φηη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κία
επηρείξεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
θαη ηεο επηρείξεζεο σο ζχλνιν.
Σελ ίδηα πεξίνδν, νη Zoellick θαη Frank (2005), αλαθέξνπλ φηη εμαηηίαο ησλ
απαηηήζεσλ γηα απμεκέλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε εθάζηνηε Γηνίθεζε πξέπεη λα
απαηηεί φιεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία
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ζηελ επηρείξεζε, λα είλαη αθξηβείο. Γηα λα ζεσξεζεί πσο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο
πξνζζέηεη αμία πξέπεη νη ζηφρνη ηνπ λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Κάηη ηέηνην απαηηεί
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε απφ ηνλ πξντζηάκελν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (PwC, 2006), ν
νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο φπσο, απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ηνπ
θηλδχλνπ, ζσζηή δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη ζσζηφ θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαη
ζηφρσλ. Ζ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δεδνκέλνπ
φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληαγσληζηνχλ άιιεο. Δπνκέλσο, θξίλεηαη απαξαίηεην
νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα ππνζηεξίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ηεο
επηρείξεζεο (Simons, 2000).
Οη Spira θαη Page (2003), κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή ηνπο επηζθφπεζε δηεξεχλεζαλ
ηε ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Αθνχ παξαηέζεθαλ νη
νξηζκνί πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, εμήρζε σο ζπκπέξαζκα ν
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ν δηαθνξνπνηεκέλνο ηνπ ξφινο. Με
άιια ιφγηα βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο πξνβάιιεηαη ε αλαγθαηφηεηα
εληνλφηεξεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ.
Σν ίδην αληηθείκελν αιιά κε ηελ ρξήζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο
Ηηαιίαο δηεξεπλνχλ νη Allegrini θαη D‟onza (2003). Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηεο
έξεπλαο αλαδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ. Μεξηθέο εηαηξίεο, πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 25%, έρνπλ έλα
κηθξφ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηεθπεξαηψλεη παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο
ειέγρνπ θαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζεσξείηαη αθφκε σο επηζεσξεηήο. Απηέο νη
εηαηξίεο δελ ελζσκαηψλνπλ ηε κεζνδνινγία COSO ζηελ ειεγθηηθή ηνπο δηαδηθαζία.
ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο (67%), νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε
δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη πξνζπαζνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ην κνληέιν
COSO ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο
πξαγκαηνπνηνχλ θπξίσο ιεηηνπξγηθνχο ειέγρνπο θαη θάλνπλ ρξήζε ησλ επξεκάησλ
ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ ψζηε λα ζρεδηάζνπλ ην εηήζην πξφγξακκα ειέγρνπ.
Δπηπιένλ, ζε κεξηθέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (8%), νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξνζπαζνχλ
λα πξνζζέζνπλ αμία κέζσ κίαο πην ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη
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λα επζπγξακκίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο
ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Δζηηάδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο θαη
πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηε Γηνίθεζε. Δπίζεο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ζηελ Ηηαιία νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ (CSRA) ίζσο βξίζθνληαη ζε κία «θάζε εθθίλεζεο». Κάπνηεο
άιιεο εηαηξίεο ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ μεθηλήζεη λα εθαξκφδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ (CSRA) ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, ελψ άιιεο
εηαηξίεο δείρλνπλ πξνζπκία λα εθαξκφζνπλ CSRA κέζα ζηα επφκελα ρξφληα.
ε ζηελή ζρέζε είλαη ε έξεπλα ησλ Paape et.al. (2003), ε νπνία δηεξεπλά ηε ζρέζε
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο
ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ησλ 15 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. ηάιζεθαλ 332 εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηα νπνία απαληήζεθαλ εθαηφλ πέληε
(πνζνζηφ απφθξηζεο 32%). Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο απνηειεί ε χπαξμε
δηαθνξψλ ηφζν ζηελ εξγαζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φζν θαη ζηελ αληίιεςε
ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αλά ρψξα.
Δπηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ ε κε χπαξμε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
θαη επηηξνπήο ειέγρνπ ζηηο 50 επηρεηξήζεηο θαη ην γεγνλφο φηη φινη νη δηεπζπληέο ησλ
επηρεηξήζεσλ δε γλσξίδνπλ ηηο ζπζηάζεηο θαη θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηηο αξρέο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ηνπο. Σέινο, ε ζπκκφξθσζε κε ηνπο
θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνβάιιεηαη σο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,
ελψ ε εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ ζεσξείηαη σο ε βαζηθή ζπλεηζθνξά ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Οη Leung et. al. (2004), εξεχλεζαλ ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε ζηελ Απζηξαιία. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ηφζν εζσηεξηθνί ειεγθηέο
ηεο Απζηξαιίαο φζν θαη δηεπζπληέο νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. Δζηάιεζαλ
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εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηα νπνία επηζηξάθεθαλ 85 θαη ζπκκεηείραλ 18 δηεπζπληέο
νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. ηφρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ: ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ν θαζνξηζκφο ηεο θχζεο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν θαζνξηζκφο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
κέζα ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εζσηεξηθνχ

ειέγρνπ,

ν

πξνζδηνξηζκφο

ησλ

νηθνλνκηθψλ

θηλδχλσλ

πνπ

αληηκεησπίδνπλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο, ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηε
ζπγθεθξηκέλε κειέηε, δηαπηζηψζεθε φηη νη δηεπζπληέο ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ
ήηαλ πνιχ ζεηηθά δηαθείκελνη πξνο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Θεσξνχζαλ φηη απνηεινχζαλ έλα βαζηθφ κέξνο ηεο Γηνίθεζεο θαη φηη κπνξνχζαλ λα
επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα δηαηεξνχλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο. Δπίζεο, ζεσξνχζαλ ηελ θνπιηνχξα
ηεο

επηρείξεζεο

βαζηθφ

παξάγνληα

ν

νπνίνο

επεξεάδεη

άκεζα

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Ζ ππνζηήξημε ηεο Γηνίθεζεο ηέζεθε σο ν βαζηθφο
παξάγνληαο επηηπρίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.
Ζ γαιιηθή κειέηε Institut Français de l‟Audit et. du Contrôle Internes (2005),
απνηειεί ζπλέρεηα κίαο πξνεγνχκελεο ε νπνία δηελεξγήζεθε ην 2002 ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ “Ernst & Young”. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ πεληαθφζηνη νθηψ (508)
δηεπζπληέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα ηεο Γαιιίαο (πνζνζηφ απφθξηζεο 37%). Γηεμάγνληαο
απηή ηελ έξεπλα, ην IFACI είρε σο ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ πξφζθαηε εμέιημε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηε Γαιιία, λα δηεξεπλήζεη ηνλ αληίθηππν ησλ λέσλ λφκσλ θαη
θαλνληζκψλ θαη λα εθηηκήζεη ην κέιινλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Σα ζπνπδαηφηεξα
ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.


Ο Ρφινο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Ζ
αλεμαξηεζία θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξνχλ λα
εμαζθαιηζηνχλ απφ ηελ επηθνηλσλία κε ηε Γηνίθεζε θαη ηελ επηηξνπή
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.



Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαβεβαίσζε.



Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή λέσλ λφκσλ θαη
θαλνληζκψλ.



Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο έρεη επαξθείο νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο.



Ο

Δζσηεξηθφο

Έιεγρνο

είλαη

έλαο

αμηφπηζηνο,

αληηθεηκεληθφο

θαη

επαγγεικαηίαο ζπλεξγάηεο.
Οη Goodwin-Stewart θαη Kent (2006), εξεχλεζαλ ηελ εζεινληηθή ρξήζε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ απζηξαιηαλέο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηε δεκηνπξγία
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ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 450 επηρεηξήζεηο, νη
νπνίεο βξίζθνληαλ ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Απζηξαιίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2000. Ζ
έξεπλα έδεημε φηη ε ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηαρείξηζε
θηλδχλνπ θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
Ζ πην πξφζθαηε θαη πην νινθιεξσκέλε παγθφζκία κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ην
2006, νινθιεξψλνληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. θνπφο
ηεο έξεπλαο ήηαλ ε παξνπζίαζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηε ζεκειίσζε ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ
νξγαλσηηθή δνκή ηεο εθάζηνηε νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δπηκέξνπο ζηφρνο ηεο κειέηεο
CBOK (2006) ήηαλ ε αλάπηπμε κίαο παγθφζκίαο βάζεο δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν ε νπνία λα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Απηή ε βάζε δεδνκέλσλ ζα βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκφ θαη θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ
πνπ γίλνληαη ζηηο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ εζσηεξηθφ
έιεγρν κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο CBOK 2006
είλαη ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγεί ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε θάζε νηθνλνκηθφ
νξγαληζκφ. Δπηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ αθελφο ε αλαγλψξηζε ηεο
αλαγθαηφηεηαο ηαχηηζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηνπο ζηφρνπο ησλ
κεηφρσλ, αθεηέξνπ ν νπζηαζηηθφηεξνο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηφζν ζηε
δηαρείξηζε θηλδχλνπ φζν θαη ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
Ζ κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Allegrini and Bandettini (2006) είλαη φκνηα κε απηή
ησλ “Selim and Woodward” (2004) θαη εζηηάδεη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηηο
ζπκβνπιεπηηθέο εξγαζίεο. Σν εξσηεκαηνιφγην πξνζαξκφζηεθε ζην ηηαιηθφ θαζεζηψο
θαη ζηάιζεθε ζηα κέιε ηνπ Ηηαιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ.

Σα

απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ν νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ άιιαμε θαη ν ρξφλνο
πνπ πξννξίδεηαη γηα ζπκβνπιεπηηθέο εξγαζίεο απμήζεθε απφ 7% ζε 26%. Οη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη πξνο ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη
είλαη ελδηαθέξνλ λα ηνληζηεί φηη ην 69% ησλ απνθξηζέλησλ εκθαλίδεηαη λα
αζρνιείηαη κε απηέο. Δπηπιένλ, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο πνπ απάληεζαλ ζην
εξσηεκαηνιφγην (53%) ηζρπξίζηεθαλ φηη αζρνινχληαλ κε ζπκβνπιεπηηθέο εξγαζίεο
πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ.
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Αξθεηέο έξεπλεο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ε ζρέζε
επεξεάδεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Οη Raghunandan θαη Rama (2001), πξνέβεζαλ
ζε εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζχλζεζεο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηεο
αιιειεπίδξαζεο

κε

ηνπο

εζσηεξηθνχο

ειεγθηέο.

Ζ

έξεπλα

έγηλε

κέζσ

εξσηεκαηνινγίνπ αλάκεζα ζε 114 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα, νη επηηξνπέο πνπ απνηεινχληαη απνθιεηζηηθά απφ αλεμάξηεηνπο
δηνηθεηέο θαη κε ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο λα έρεη ππφβαζξν ινγηζηηθφ ή
ρξεκαηννηθνλνκηθφ είλαη πην πηζαλφ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο
εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, λα παξέρνπλ ηδησηηθή πξφζβαζε ζηνλ ππεχζπλν εζσηεξηθφ
ειεγθηή αιιά θαη λα εμεηάδνπλ ηηο πξνηάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα παξείραλ κία εκπεηξηθή βάζε σο
πξνο ηελ αλεζπρία πνπ έρεη εθθξαζηεί γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ εζσηεξηθψλ
ειεγθηψλ θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζε απηφ ην ζέκα ε εθάζηνηε επηηξνπή
ειέγρνπ.
ε κία άιιε κειέηε πνπ έγηλε ζηελ ηγθαπνχξε απφ ηνπο Goodwin θαη Yeo (2001),
εμεηάζηεθαλ νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ αλεμαξηεζία θαη
ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο
δηεπζπληέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εηζεγκέλσλ θαη κε επηρεηξήζεσλ ηεο ηγθαπνχξεο, νη
νπνίνη ήηαλ κέιε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηεο ηγθαπνχξεο. Γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο έξεπλαο απεζηάιεζαλ νγδφληα (80) εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηα νπνία
επηζηξάθεθαλ απαληεκέλα εμήληα πέληε (65). πγθεθξηκέλα, εξεπλήζεθε ε ζρέζε
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ. Ζ έξεπλα εληφπηζε ηελ χπαξμε
ηζρπξήο ζρέζεο κεηαμχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ, εηδηθά ζηηο
πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηηξνπή απνηεινχληαλ απνθιεηζηηθά απφ αλεμάξηεηνπο
δηεπζπληέο. Δπηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ηαθηηθή επαθή ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη ε αξθεηά δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ σο εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ηεο
ηγθαπνχξεο.
Έξεπλα αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
δηελήξγεζε ν Goodwin (2003). Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ην
νπνίν απεπζχλνληαλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ δεκνζίνπ
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θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο, πνπ ήηαλ κέιε ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ. ηάιζεθαλ 370 εξσηεκαηνιφγηα, απφ ηα νπνία
επηζηξάθεθαλ 120 (32% πνζνζηφ απφθξηζεο). Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο
ζπκπεξαίλεηαη φηη ε αλεμαξηεζία θαη ε ινγηζηηθή εκπεηξία επεξεάδεη ηελ ζρέζε
κεηαμχ

ηεο

επηηξνπήο

ειέγρνπ

θαη

ηνπ

εζσηεξηθνχ

ειέγρνπ.

Δπηκέξνπο

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ηφζν κεηαμχ
ησλ δχν ρσξψλ φζν θαη κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Ωο βαζηθφ
ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο πξνηάζζεηαη ε αλεμαξηεζία θαη ε ινγηζηηθή εκπεηξία σο
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ.
Δπίζεο, νη Sarens et. al. (2009), δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε
ηελ επηηξνπή ειέγρνπ ζην Βέιγην. Ζ έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ησλ
πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ. Οη ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ
εζσηεξηθφ έιεγρν θαη επηηξνπή ειέγρνπ θαη ζεσξνχληαη αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ
νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ηνπ Βειγίνπ. Ζ έξεπλα αθελφο ζπκπιήξσζε ηηο
πξνεγνχκελεο πνηνηηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο ηφληδαλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο επηηξνπήο
ειέγρνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αθεηέξνπ δεκηνχξγεζε πξνηάζεηο γηα
κειινληηθή έξεπλα. Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ σο «παξάγνληαο δεκηνπξγίαο άλεζεο».
Με άιια ιφγηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν, νη εζσηεξηθνί
ειεγθηέο κε ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ηε γλψζε

ηνπο γηα ηελ

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζπλεηζθέξνπλ δξαζηηθά ζηηο ζρέζεηο ηεο
επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε απνηέιεζκα ηελ βέιηηζηε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε.
ε κία απφ ηηο πην πξφζθαηεο έξεπλεο νη Christopher et. al. (2009) εμέηαζαλ ηελ
αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη ηε
Γηνίθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηεο Απζηξαιίαο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο
απνηεινχληαλ απφ 206 δηεπζπληέο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απφ ηνπο νπνίνπο ειήθζεζαλ
34 απαληήζεηο (17% πνζνζηφ απφθξηζεο). Απφ ηελ έξεπλα ζπκπεξαίλεηαη φηη
θίλδπλνη ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απνηεινχλ ε έγθξηζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ ην δηεπζπληή ησλ
νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε φια ηα ηκήκαηα
(ζπλεπψο ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη ζπλεξγάηεο θαη φρη ειεγθηήο). Σέινο,
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αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο ζπκπεξαίλεηαη φηη
ειινρεχνπλ θίλδπλνη γηα ηελ αλεμαξηεζία απφ ηε κε αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο Γηνίθεζεο ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη ηελ έιιεηςε εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ
ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ γηα εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γηνίθεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ.
Σέινο, δε ζα κπνξνχζαλ λα παξαιεηθζνχλ δχν ελδεηθηηθέο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηε ζρέζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηνίθεζε. Ζ
ζεκαληηθφηεηα ηεο κειέηεο απηήο ηεο ζρέζεο εληνπίδεηε ζην γεγνλφο φηη ν
ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε δηνίθεζε απνηεινχλ έλα απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά
ζπζηαηηθά επηηπρίαο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Δθηελέζηεξε αλάιπζε απηψλ ζα
αθνινπζήζεη ζην επφκελν θεθάιαην.
Ο Melville (2003), δηεμήγαγε έξεπλα ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ
ζηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε θαη εηδηθφηεξα ζηελ εθαξκνγή ηνπ Balanced Scorecard. Γηα
ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο απνζηέιιεη εξσηεκαηνιφγηα ζε εζσηεξηθνχο ειεγθηέο
ηξηάληα-ηξηψλ ρσξψλ. Οη απαληήζεηο πνπ ζπιιέρηεθαλ θάιππηαλ ην 22% ηνπ
δείγκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο
δηαδξακαηίδνπλ πνιχ αμηφινγν ξφιν ζηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε κέζσ ηεο εθηίκεζεο
θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο. Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ πξνθάιεζε ε
πεπνίζεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φηη κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφηεξν
ξφιν ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αξθεί λα ηνπο εθρσξεζνχλ νη
θαηάιιειεο αξκνδηφηεηεο.
Πην πξφζθαηα, παλεπηζηεκηαθνί απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο Ζλσκέλεο
Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, δηεμήγαγαλ έξεπλα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνλ εζσηεξηθψλ
ειεγθηψλ ζηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο (Selim et. al., 2003). ηελ έξεπλα
ζπκκεηείραλ είθνζη δχν νξγαληζκνί απφ έμη ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο, γηα ηα έηε 2001-2002. Έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο
ήηαλ ε πεπνίζεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φηη κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ αθφκα
ζεκαληηθφηεξν ξφιν απφ ην ζεκεξηλφ ζε ζηξαηεγηθά ζέκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ
κνλάδσλ φπσο νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο.
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Με ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ παξαηίζεηαη ν
Πίλαθαο 4.1 «Αλαζθφπεζε εκπεηξηθψλ

εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε ηνπ

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε», ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη
ζπγθεληξσηηθά αλά ζηήιε, νη ζπγγξαθείο, ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν, ν ηφπνο ηνπ
δείγκαηνο, ην πνζνζηφ απφθξηζεο θαη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ησλ εκπεηξηθψλ
εξεπλψλ.

πγγξαθείο

Δξεπλεηηθό
Αληηθείκελν

Goodwin θαη
Yeo (2001)

Αλεμαξηεζία θαη
Αληηθεηκεληθφηεηα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
ρέζε Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ – Δπηηξνπήο
Διέγρνπ
Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
– Γηαρείξηζε
Κηλδχλνπ
Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
– Γηαρείξηζε
Κηλδχλνπ
Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
– Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε

Raghunandan
θαη Rama (2001)
Spira θαη Page
(2003)
Allegrini θαη
D‟onza (2003)

Paape et.al.
(2003)
(Selim et al.,
2003)

Melville (2003)

Leung et al.
(2004)

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
- πγρσλεχζεηο θαη
Δμαγνξέο
Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
-ηξαηεγηθή
Γηνίθεζε
(Βalanced Scorecard)
Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
-Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε

Krell (2005)

Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
– Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε
Αληηθεηκεληθφηεηα
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ

Zoellick θαη
Frank (2005)

Πξνζηηζέκελε Αμία
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ

Institut Francais
de I Audit et du
Controle
Internes (2005)

Ο Ρφινο ηνπ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
ζε Γεκφζηνπο θαη
Ηδησηηθνχο
Οξγαληζκνχο

Gramling et al.,
(2004)

Σόπνο
Γείγκαηνο

Γείγκα /
Απαληήζεηο
/Πνζνζηό

Βαζηθό
πκπέξαζκα
Ύπαξμε ηζρπξήο ζρέζεο κεηαμχ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.

--------

Γ.Δ.Δ.
80 / 53
(81% απφθξηζε)
114
δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο
Βηβιηνγξαθηθή
Δπηζθφπεζε

Ηηαιία

Δζσηεξηθνί
Διεγθηέο

ηγθαπνχξε
ΖΠΑ

15 ρψξεο
ηεο
Δπξσπατθήο
Έλσζεο
Έμη ρψξεο
(ΖΠΑ θαη
Δπξψπε)
33 ρψξεο
(CSA
Center)

332 / 105
(32% απφθξηζε)
πλεληεχμεηο ζε
22 νξγαληζκνχο

698/154
(22%)

ΖΠΑ

Δ.Δ. 397/85
(21,4%
απφθξηζε)
Γ.Ο.Ο. 18
Δζσηεξηθνί
Διεγθηέο

ΖΠΑ

Βηβιηνγξαθηθή
Δπηζθφπεζε

ΖΠΑ

Δζσηεξηθνί
Διεγθηέο

Απζηξαιία

Γαιιία

508 επηρεηξήζεηο
απφ Γεκφζην θαη
ηδησηηθφ ηνκέα
(37% απφθξηζε)
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Παξνρή εκπεηξηθήο βάζεο ζρεηηθά κε ηελ
αλεμαξηεζία ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο κεηαζρεκαηίδεηαη θαη
απνθηά δηεπξπκέλν ξφιν ζηηο νηθνλνκηθέο
κνλάδεο.
Ύπαξμε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ
αλαθνξηθά κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν.
Ύπαξμε δηαθνξψλ ηφζν ζηελ εξγαζία ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ φζν θαη ζηελ αληίιεςε
ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αλά ρψξα.
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ θαη νθείινπλ λα
δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ.
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ,
αξθεί λα ηνπο εθρσξεζνχλ αληίζηνηρεο
αξκνδηφηεηεο.
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο
ηνπο βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο
Γηνίθεζεο. Ζ επηηπρία ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ
ππνζηήξημε εο Γηνίθεζεο.
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαδξακαηίδεη θνκβηθφ
ξφιν ζηελ βέιηηζηε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
Δίλαη απαξαίηεηε ε ζέζπηζε ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ
ηα νπνία ζα πξναζπίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα
θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ
ηελ εθηέιεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ηεο
επηρείξεζεο.
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη
ζηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο
θαλνληζκνχο.

Γηεξεύλεζε ηεο ρέζεο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
ππφ ηεο: Κεζίζεο Δπαλζίαο

CBOK (2006)

GoodwinStewart θαη Kent
(2006)
Allegrini and
Bandettini
(2006)
Sarens et.al
(2009)

Οινθιεξσκέλν
Πιαίζην ζρεηηθά κε
ηνλ εζσηεξηθφ
έιεγρν, ζεκειίσζε
ηνπ ξφινπ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
ζηελ νξγαλσηηθή
δνκή θαη αλάπηπμε
παγθφζκίαο βάζεο
δεδνκέλσλ.
Ο Δζσηεξηθφο
Έιεγρνο ζηηο
δεκφζηεο
επηρεηξήζεηο
Δζσηεξηθφο Έιεγρνο
– πκβνπιεπηηθφο
Ρφινο
ρέζε Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ - Δπηηξνπήο
Διέγρνπ

ΖΠΑ

Δζσηεξηθνί
Διεγθηέο

Απζηξαιία

Ηηαιία
Βέιγην

450 επηρεηξήζεηο
απφ ην
Υξεκαηηζηήξην
ηεο Απζηξαιίαο
Δζσηεξηθνί
Διεγθηέο
4
Πεξηπησζηνινγη
θέο Μειέηεο
(Case Studies)

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δεκηνπξγεί
πξνζηηζέκελε αμία
ζε θάζε νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ.

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζπλδέεηαη κε ηε δηαρείξηζε
θηλδχλνπ θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
Ο νξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ άιιαμε θαη ν
ρξφλνο πνπ πξννξίδεηαη γηα ζπκβνπιεπηηθέο
εξγαζίεο απμήζεθε ζεκαληηθά (απφ 7% ζε 26%).
Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ
επηηξνπή ειέγρνπ σο «παξάγνληαο δεκηνπξγίαο
άλεζεο».

Αλεμαξηεζία ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ - Απζηξαιία
Γ.Δ.Δ. 206 / 34
Ύπαξμε θηλδχλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία
Δπηηξνπή Διέγρνπ (17% απφθξηζε)
ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.
Γηνίθεζε
Πίλαθαο 4.1: Αναζκόπηζη Δμπειπικών Δπεςνών Αναθοπικά με ηην Σσέζη ηος Δζυηεπικού Δλέγσος με
ηην Δηαιπική Γιακςβέπνηζη

Christopher
et.al. (2009)

4.3 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε Αλαθνξηθά κε ηελ ρέζε ηεο
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ Δηαηξηθή Απόδνζε
Έλαο κεγάινο αξηζκφο εκπεηξηθψλ κειεηψλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηφζν απφ
αθαδεκατθνχο αιιά θαη απφ εηαηξίεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηε ζχλδεζε
ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη κία πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
απφ απηέο. Πξνεγνπκέλσο φκσο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη βαζηθφ θξηηήξην
δηαρσξηζκνχ ησλ εξεπλψλ απνηειεί ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ κε
απνηέιεζκα λα πθίζηαληαη δχν θαηεγνξίεο εξεπλψλ. ηελ πξψηε, νη εξεπλεηέο
ρξεζηκνπνηνχλ απεπζείαο ηα δεδνκέλα θαη ηηο αμηνινγήζεηο δηαθφξσλ εηαηξηψλ
παξνρήο ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα
ζπζρεηίδνπλ ηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο κε ηελ επίδνζε ηεο ππφ εμέηαζε επηρείξεζεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία νη εξεπλεηέο αληινχλ πξψηα ζηνηρεία
απφ κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπλ κφλνη ηνπο δείθηεο
αμηνιφγεζεο θαη ηέινο, ζπζρεηίδνπλ ηνπο δείθηεο απηνχο κε ηελ επίδνζε ηεο ππφ
εμέηαζεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη απηέο νη
αμηνινγήζεηο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο, θαζψο νη
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πνζνηηθνπνηήζεηο πνηνηηθψλ παξακέηξσλ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιεο. εκαληηθφ
εκπφδην απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαιήο ή θαθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Όκσο, παξφιν ηηο δπζθνιίεο απηέο δελ ηίζεληαη ακθηβνιίεο φζνλ αθνξά ζηε
ρξεζηκφηεηα απηψλ αμηνινγήζεσλ.
Απφ ηηο πξψηεο ρξνληθά έξεπλεο είλαη απηή ησλ Karpoff, Wayne θαη Danielson
(2000). θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επηξξνήο ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε κίαο επηρείξεζεο. Ζ
ρξνληθή πεξίνδνο ηεο έξεπλαο μεθηλάεη ην έηνο 1984 θαη ηειεηψλεη ην 1989. Σν δείγκα
ηεο έξεπλαο θπκαίλεηαη απφ 478 εηαηξίεο (1984) έσο 495 εηαηξίεο (1989), νη νπνίεο
απαξηίδνπλ ην δείθηε αμηνιφγεζεο Standard & Poor‟ s 500. Πεγή άληιεζεο ησλ
δεδνκέλσλ απνηειεί ε Institutional Shareholder Services (I.S.S.). ηε ζπγθεθξηκέλε
έξεπλα αλαιχεηαη ε επίδξαζε είθνζη κεραληζκψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε κίαο επηρείξεζεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη
εηαηξίεο

κε

θηιειεχζεξε

εηαηξηθή

δηαθπβέξλεζε

παξνπζηάδνπλ

πςειφηεξε

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ζε αληίζεζε κε εηαηξίεο κε πην πεξηνξηζηηθή εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε. Δπηπξνζζέησο, νη επελδπηέο αμηνινγνχλ πςειφηεξα ηηο εηαηξίεο απηέο.
χκθσλα κε κία έξεπλα απφ ηελ McKinsey & Company (2002), 78% ησλ επελδπηψλ
ζηελ Αζία δήισζαλ φηη ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ έλα επηπιένλ ηίκεκα γηα λα
απνθηήζνπλ κεηνρέο κίαο επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδεη κε επηηπρία θαιέο πξαθηηθέο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Γεληθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ δείρλνπλ
φηη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζπλδέεηαη έληνλα κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε, ε
νπνία ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ κεηξηέηαη απφ ην Tobin‟s Q. Ζ ζπζρέηηζε
είηε είλαη ζεηηθή θαη νδεγεί ηελ εηαηξία ζε αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο, θαη θαη‟
επέθηαζε

ησλ

θεξδψλ

ηεο,

είηε

αξλεηηθή

θαη

ζπληειεί

ζε

ρεηξφηεξα

ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.
Έλα ρξφλν αξγφηεξα, νη Gompers, Ishii θαη Metrick (2003) βαζίζηεθαλ ζε έλα δείγκα
1,500 εηαηξηψλ θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην επηέκβξην ηνπ 1190 έσο ην Γεθέκβξην ηνπ
1999 γηα λα θαηαιήμνπλ ζηνλ νξηζκφ 24 δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ δηαθπβέξλεζεο.
ηε ζπλέρεηα ζπγθέληξσζαλ ζε έλαλ πίλαθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηηο κεηξήζεηο
γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο, ηνλ νπνίν νλφκαζαλ G-index θαη έρνληαο σο εμαξηεκέλε
κεηαβιεηή ην δείθηε Tobin‟s Q πξνζπαζνχλ λα εμεηάζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε.
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Μεηά απφ ηε δηαδηθαζία παιηλδξφκεζεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη εηαηξίεο
κε ιηγφηεξα δηθαηψκαηα κεηφρσλ, επνκέλσο θαη πην θησρή πνηφηεηα εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξεο απνδφζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εηαηξίεο
απηέο παξνπζηάδνπλ θέξδε πνπ είλαη 8.5% πςειφηεξα ην ρξφλν απφ εθείλεο ησλ
εηαηξηψλ κε αδχλαηα δηθαηψκαηα κεηφρσλ. Βέβαηα, έλα αηληγκαηηθφ εκπεηξηθφ
απνηέιεζκα ηεο κειέηεο είλαη φηη νη ζπληάθηεο απηήο βξίζθνπλ θάζε θνξά κεησκέλε
απφδνζε ζην ρξεκαηηζηήξην γηα εηαηξίεο κε αδχλαηα δηθαηψκαηα κεηφρσλ αιιά δε
βξίζθνπλ ζεκαληηθά κεησκέλε απφδνζε ζηελ απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο, ηελ νπνία κεηξνχλ κε ην R.O.E. (Return on Equity).
Οη Larcker, Richardson θαη Tuna (2004), ρξεζηκνπνηνχλ έλα δείγκα απφ 2126
εηαηξίεο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2002-2003 θαη νξίδνπλ 38 παξάγνληεο ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπο νπνίνπο ζπζρεηίδνπλ κε ην δείθηε Tobin‟s Q.
Καηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηππηθνί δείθηεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη
ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αθαδεκατθή έξεπλα, έρνπλ πνιχ
πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα λα εμεγήζνπλ ηηο δηεπζπληηθέο απνθάζεηο θαη ηελ απφδνζε
ησλ εηαηξηψλ. Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έρεη ζρεηηθά κέηξην αληίθηππν ζηελ εηαηξία.
Τπνζηεξίδνπλ φηη αθφκα θαη κεηά απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα δηεξεχλεζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ εηαηξηψλ, ησλ κεηαβιεηψλ κέηξεζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη
ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε γεληθφηεξσλ ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ ηα
εξεπλεηηθά ζηνηρεία θαλεξψλνπλ φηη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε δηαδξακαηίδεη κηθξφ
ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Ζ έξεπλα ησλ Drobetz, Schiihofer θαη Zimmerman (2004), κε δείγκα 400 γεξκαληθψλ
εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο θαηέδεημε κία
δηαθνξά απνδφζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 12% εηεζίσο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κε
κεραληζκνχο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη επηρεηξήζεσλ κε
κεραληζκνχο ρακειφηεξεο πνηφηεηαο. ε αληίζεζε, κία παιαηφηεξε κειέηε ηεο
γλσζηήο εηαηξία ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ McKinsey & Co. (2000) πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο έδεημε φηη νη ζεζκηθνί επελδπηέο
ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα θαηαβάινπλ έλα premium πεξίπνπ 28% γηα εηαηξίεο ησλ
ρσξψλ απηψλ κε θαιχηεξε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Πξφζθαηε κειέηε επηβεβαηψλεη
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φηη ε πςειφηεξε ηηκή κεηνρήο θαη ην ρακειφηεξν θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ ζπλδένληαη
άκεζα κε ηελ θαιή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (Beiner et. al., 2004).
Οη Core, Guay θαη Susticus (2005), βαζίδνληαη ζηνλ πίλαθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
πνπ θαηαζθεχαζαλ νη Gompers, Ishii θαη Metrick (2003) θαη επηβεβαηψλνληαο ηα
απνηειέζκαηα απηψλ, βξίζθνπλ απνδείμεηο φηη ηα αδχλακα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ
ζρεηίδνληαη κε ρακειφηεξε εηαηξηθή απφδνζε ηελ νπνία κεηξάλε κε ην ROA.
Οη Brown θαη Caylor (2006) κε ηε ζεηξά ηνπο, δεκηνπξγνχλ έλαλ πίλαθα εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο ν νπνίνο πεξηέρεη 51 παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη ηνλ
νλνκάδνπλ Gov-Score. Ο πίλαθαο απηφο απνηειείηαη απφ 8 θχξηεο θαηεγνξίεο
παξαγφλησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ελψ αμηνπξφζεθην είλαη ην ζηαηηζηηθφ γεγνλφο
φηη πάλσ απφ 90% ησλ εηαηξηψλ έρνπλ απνδεθηή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε γηα έλα ή
πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 9 παξάγνληεο ελψ φζν απμάλνληαη νη παξάγνληεο ην πνζνζηφ
κεηψλεηαη δξακαηηθά. Σα δεδνκέλα βαζίδνληαη ζε κία βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηνπο
παξείρε ε I.S.S. – International Shareholder Services, αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία απφ
2327 εηαηξίεο θαη αθνξνχλ ζηε ρξνληά 2003. σο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο θαη δείθηεο
κέηξεζεο ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο ρξεζηκνπνηνχλ κεηαμχ άιισλ θαη ην R.O.E. θαη ην
Tobin‟s Q. ηε κειέηε απηή εμεηάδεηαη πνηεο απφ ηηο 8 θαηεγνξίεο ηνπ Gov-Score
ζρεηίδνληαη πην ηζρπξά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα
θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην θαη πνην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ακνηβή ησλ κειψλ ηνπ, επεξεάδνπλ
θαηαιπηηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε νδεγψληαο ηελ κάιηζηα ζε αχμεζε. Απφ
ηελ άιιε νη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο φηαλ
εθαξκφδνληαη ζε πςειφ βαζκφ θαίλεηαη φηη επηθέξνπλ ηα αληίζεηα απφ ηα
αλακελφκελα απνηειέζκαηα αθνχ νδεγνχλ ζε ρακειφηεξε απφδνζε. Μπνξεί νη
παξάγνληεο απηνί λα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ην δείθηε Tobin‟s Q, αιιά ζρεηίδνληαη
αξλεηηθά κε 4 άιινπο δείθηεο ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ R.O.E.
Οη Bebchuk, Cohen θαη Ferrell (2005), εμεηάδνπλ πνηνη παξάγνληεο αλάκεζα ζε 24
πνπ ζπγθέληξσζαλ ζε έλαλ πίλαθα ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε
ηεο εηαηξίαο θαη ηα θέξδε ησλ κεηφρσλ. Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηηο
εθδφζεηο ηφκσλ απφ ην I.R.R.C. – Investor Responsibility Research Center θαηά ηελ
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πεξίνδν 1990-2003. θάζε ηφκνο πεξηειάκβαλε 1400-1800 εηαηξίεο κε θάπνηα κηθξή
δηαθχκαλζε ζηηο εηαηξίεο. Βεβαίσο φιεο εηαηξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζε
θάζε ηφκν ηνπ I.R.R.C.. Ωο δείθηε κέηξεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο
εηαηξίαο, νη κειεηεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ην Tobin‟s Q. Ζ κειέηε ζπκπεξαίλεη φηη ε
αχμεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζη
θέξδε θαη ζηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο απνδεηθλχεηαη φηη ε
εμππεξέηεζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ απφ κεξηάο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
νδεγεί ζε ρεηξφηεξε εηαηξηθή απφδνζε.
Οη GIM, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ δχν πηζαλέο εμεγήζεηο γηα ηελ
χπαξμε ζρέζεο κεηαμχ ησλ εζφδσλ απφ ηηο κεηνρέο θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ πξψηε εμήγεζε είλαη φηη ε θησρή δηαθπβέξλεζε πξνθαιεί agency costs θαη φηη
απηέο νη δαπάλεο ππνηηκνχληαη απφ ηνπο επελδπηέο. Μεηά ηε δηαπίζησζε ησλ agency
costs, νη επελδπηέο ειαηηψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο γηα ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπο απφ ηηο
θαθψο θπβεξλεκέλεο εηαηξίεο, θάηη ην νπνίν νδεγεί ζε πηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ
κεηνρψλ.
Μία ελαιιαθηηθή εμήγεζε ησλ αηηηψλ, ζηελ νπνία θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ θαη νη
Core, Guay θαη Rusticus (2005), είλαη φηη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζπλδέεηαη κε ην
ξίζθν ηνπ επηρεηξείλ ή κε άιινπο ηαπηφζεκνπο παξάγνληεο πνπ θαηεχζπλαλ ηελ
απφδνζε ησλ κεηφρσλ θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. ε απηή ηε
πεξίπησζε, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε επηθέξεη θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε κέζσ ηνπ
πεξηνξηζκνχ ηνπ αλεμέιεγθηνπ ξίζθνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ κάλαηδεξ πνπ δηνηθνχλ
ηελ επηρείξεζε.
Ζ ζεσξία αληηπξνζσπεηψλ ππνζηεξίδεη φηη ε θαιχηεξε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πξέπεη
λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ή ζε θαιχηεξε καθξνπξφζεζκε
απφδνζε, επεηδή νη κάλαηδεξ επνπηεχνληαη θαιχηεξα θαη νη δαπάλεο αληηπξνζσπεηψλ
κεηψλνληαη. Δληνχηνηο, νη Gompers, Ishii θαη Metrick (2001), πξνηείλνπλ φηη θαηά ηε
κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο θαιχηεξεο απφδνζεο
νη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη ε κεγαιχηεξε βαξχηεηα είλαη ε ζπγθέληξσζε
ηδηνθηεζίαο, ε δηεπζπληηθή απνδεκίσζε θαη ην κέγεζνο θαη ε ζχλζεζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
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Μία απφ ηηο ζρεηηθά πξφζθαηεο έξεπλεο είλαη απηή ηνπ Hsiang-tsai (2005), ε νπνία
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο ιφγσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο δηαθάλεηαο
πιεξνθφξεζεο (information transparency) σο δείθηε αμηνιφγεζεο ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο. Βάζε ηεο έξεπλαο απνηειεί ε ζεσξεία ζεκαηνδφηεζεο (signaling
theory), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη εμαηηίαο ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο νη
επελδπηέο βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, δηφηη δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Γεγνλφο πνπ
έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο επελδπηηθέο ηνπο επηινγέο. Γηα ηελ εμάιεηςεο απηήο
ηεο αζπκκεηξίαο, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε ζηνπο
επελδπηέο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο «ζηληάιν» θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. Οη εηαηξίεο, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηεί ε
έξεπλα, αλήθνπλ ζηνλ θιάδν πςειήο ηερλνινγίαο θαη εδξεχνπλ ζηελ Σατβάλ. Σν
κέγεζνο ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο είλαη 225 επηρεηξήζεηο θαη ε έξεπλα δηεμήρζε ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2001. Γηα ηε κέηξεζε ηεο δηαθάλεηαο πιεξνθφξεζεο ε έξεπλα
πηνζεηεί ηε κεζνδνινγία ηεο εηαηξίαο Standard & Poor‟ s. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα
νπνία θαηαιήγεη ν εξεπλεηήο είλαη πξψηνλ, ζε φηη αθνξά ηε ζρέζε ηεο δνκήο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο παξαηεξείηαη κία
αξλεηηθή, αιιά ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζπζρέηηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ κε ηνπο δείθηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. Αθφκε, ν κε
δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ επεξεάδεη
αξλεηηθά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε. Γεχηεξνλ, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο δνκήο
ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο παξαηεξείηαη ηζρπξή ζεηηθή
ζπζρέηηζε κεηαμχ επηπέδνπ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ
ηδηνθηεζία κε ην δείθηε R.O.E.. Δπίζεο, παξαηεξείηαη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηεο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ απνθάιπςε
πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο.
Σέινο, ην 2006 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Krivogorsky, κία έξεπλα ε νπνία είρε σο
θχξην ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, ζηε δνκή ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε κίαο
επηρείξεζεο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη
δηεξεπλά ζπζηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζε θξάηε
εθηφο ησλ H.Π.Α.. Ζ ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα απφ 87 επηρεηξήζεηο
πξνεξρφκελεο απφ ελληά επξσπατθέο ρψξεο, νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην
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ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. Σν κέγεζνο ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο θαηήιζε ζε 81
επηρεηξήζεηο, δηφηη ηα δεδνκέλα έμη επηρεηξήζεσλ δελ ήηαλ δηαζέζηκα. Δπίζεο, ηα
δεδνκέλα αθνξνχλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000-2001. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κία
ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ζπκκεηνρήο ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη
ηεο παξνπζίαο αλεμάξηεησλ δηεπζπληψλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε ηνπο δείθηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. Αληηζέησο, δελ ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ζπκκεηνρήο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηεο αλαινγίαο
ησλ

corporate

ζην

insiders

δηνηθεηηθφ

ζπκβνχιην

κε

ηνπο

δείθηεο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ζηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο.
Με ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ παξαηίζεηαη ν
Πίλαθαο 4.2 «Αλαζθφπεζε Δκπεηξηθψλ Δξεπλψλ Αλαθνξηθά κε ηελ ρέζε ηεο
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Δηαηξηθήο Απφδνζεο», ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη
ζπγθεληξσηηθά αλά ζηήιε, νη ζπγγξαθείο, ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν, ν ηφπνο ηνπ
δείγκαηνο, ην πνζνζηφ απφθξηζεο θαη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ησλ εκπεηξηθψλ
εξεπλψλ.
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Δξεπλεηηθό
Αληηθείκελν

Σόπνο
Γείγκα
ηνο

Γείγκα /
Απαληήζεηο
/Πνζνζηό

Βαζηθό
πκπέξαζκα

Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε –
Δηαηξηθή Δπίδνζε

---

478 (1984)
495 (1989)

Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε –
Δηαηξηθή Δπίδνζε
Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε –
Δηαηξηθή Δπίδνζε

Αζία
Αζία

1500 εηαηξίεο

Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε –
Δηαηξηθή Δπίδνζε
Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε –
Δηαηξηθή Δπίδνζε

Αζία

2126 εηαηξίεο

---

400 γεξκαληθέο
εηζεγκέλεο εηαηξίεο

Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε –
Δηαηξηθή Δπίδνζε
Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε –
Δηαηξηθή Δπίδνζε

---

---

Δηαηξίεο κε θηιειεχζεξε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή
επίδνζε έλαληη ησλ εηαηξηψλ κε πην πεξηνξηζηηθή
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε
Ύπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο
απφδνζεο
Οξηζκφο 24 δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο. Οη εηαηξίεο κε ιηγφηεξα
δηθαηψκαηα κεηφρσλ, επνκέλσο θαη πην θησρή
πνηφηεηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο παξνπζηάδνπλ
ρακειφηεξεο απνδφζεηο
Οξηζκφο 38 δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο. Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε έρεη
ζρεηηθά κέηξην αληίθηππν ζηελ εηαηξία
Γηαθνξά απνδφζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ κε
κεραληζκνχο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πςειήο
πνηφηεηαο θαη επηρεηξήζεσλ κε κεραληζκνχο
ρακειφηεξεο πνηφηεηαο
Δπηβεβαίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ (Gompers
et al., 2003)

---

2327 εηαηξίεο
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---

Δηαηξείεο απφ ηηο
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Bebchuk et al.
(2005)

Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε –
Δηαηξηθή Δπίδνζε

Core et al.
(2005)

Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε

Hsiang-tsai
(2005)

Δηαηξηθή
Γηαθπβέξλεζε

Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζπλδέεηαη κε ην ξίζθν
ηνπ επηρεηξείλ
Τηνζέηεζε ηεο δηαθάλεηαο πιεξνθφξεζεο
(information transparency) σο δείθηε αμηνιφγεζεο
ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Βάζε ηεο έξεπλαο
απνηειεί ε ζεσξεία ζεκαηνδφηεζεο (signaling
theory)
Ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ
ζπκκεηνρήο ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη ηεο
παξνπζίαο αλεμάξηεησλ δηεπζπληψλ ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε ηνπο δείθηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο

Δπηρεηξ
81 επηρεηξήζεηο απφ
ήζεηο
ελληά επξσπατθέο
απφ 9
ρψξεο, νη νπνίεο είλαη
επξσπατ
εηζεγκέλεο ζην
θέο
ρξεκαηηζηήξην ηεο
ρψξεο
Νέαο Τφξθεο
Πίλαθαο 4.2: Αναζκόπηζη Δμπειπικών Δπεςνών Αναθοπικά με ηην Σσέζη ηηρ Δηαιπικήρ Γιακςβέπνηζηρ
και ηηρ Δηαιπικήρ Απόδοζηρ

Krivogorsky
(2006)

ρέζε Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ – Γνκή
Ηδηνθηεζίαο –
Υξεκαηννηθνλνκηθή
Δπίδνζε

24 παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξίαο θαη ηα
θέξδε ησλ κεηφρσλ. Ζ αχμεζε ησλ παξαγφλησλ
ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη ζεκαληηθέο
επηπηψζεηο ζηα θέξδε θαη ζηε γεληθφηεξε
αμηνιφγεζε ηεο εηαηξίαο.
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Κεθάιαην 5
ρέζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
5.1 Δηζαγσγή
Ζ ππεξεζία ειέγρνπ ζεσξείηαη φηη δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε κείσζε ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο. Σαπηφρξνλα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο
κεηξηάδεη ηα πξνβιήκαηα αληηπξνζψπεπζεο κεηαμχ ησλ δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ
θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φπσο θαη κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ησλ
πηζησηψλ. Δπνκέλσο, νη ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζιακβάλνπλ ειεγθηέο νη
νπνίνη ζα ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξγφηεξα ζηε
ζπλεξγαζία ησλ ηδηνθηεηψλ κε ηνπο δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο (Al-Ajmi, 2009).
Ζ ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απεηθνλίδεηαη κέζσ
ηεο νξηνζέηεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε απνηειείηαη απφ ηξεηο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο, ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ,
ηε Γηνίθεζε (management), θαη ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν.(IIA, 2003; Gramling et. al.,
2004; Adamec et. al., 2005).
Δηδηθφηεξα ε Δπηηξνπή Διέγρνπ αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο θιεηδί ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο. (Cadbury Committee, 1992). Αξρηθά, ζεσξείηαη φηη παίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (Davidson et. al.,
2005). Δπηπιένλ, κία απνηειεζκαηηθή Δπηηξνπή Διέγρνπ κπνξεί λα εληζρχεη ηε ζέζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρνληαο έλα πεξηβάιινλ πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεμαξηεζία θαη ζην νπνίν ν δηεπζπληήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
ζα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο.
(Goodwin and Yeo, 2001; Goodwin, 2004).
ε ζπλάξηεζε, ε Γηνίθεζε παίδεη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε δηαζθαιίδνληαο φηη ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ κέζα ζηελ εθάζηνηε νηθνλνκηθή κνλάδα
(COSO, 1992; Adamec et. al., 2005). Παξφιν απηά, ζχκθσλα κε ηελ Cynthia Cooper,

ειίδα 70 απφ 108

Γηεξεύλεζε ηεο ρέζεο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
ππφ ηεο: Κεζίζεο Δπαλζίαο

«ε ζπκπεξηθνξά ησλ δηεπζπληψλ είλαη απηή πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ
επηρείξεζε» (Barrier, 2003).
Σέινο, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο ζεσξείηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, εηδηθά φζν αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ πξφιεςε ιαζψλ θαη
αηαζζαιηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Adamec et. al., 2005; Davidson et. al.,
2005). Αθφκε, παίδεη έλαλ πνιχηηκν ειεγθηηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ απφδνζε ελφο πνηνηηθνχ ειέγρνπ, εληνχηνηο,
εμαξηάηαη απφ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαη απφ ηε θχζε θαη ηελ
έθηαζε ηεο εξγαζίαο πνπ αλαιακβάλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε (DeAngelo, 1981).
ε απηφ ην θεθάιαην, εμεηάδεηαη εθηελψο, ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε ζρέζε ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αξρηθά
παξνπζηάδνληαη ηφζν νη ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζν θαη νη ακθφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο. Δλ ζπλερεία,
παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ εζσηεξηθφ
έιεγρν. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ κε ηα ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, Δπηηξνπή
Διέγρνπ, Δμσηεξηθφο Έιεγρνο θαη Μάλαηδκελη, φπσο αλαθέξζεθαλ πεξηιεπηηθά
παξαπάλσ.

5.2 Σξόπνη Δλίζρπζεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο
Λεηηνπξγίαο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ
5.2.1 Γεληθά
Ζ Γηνίθεζε βαζίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν γηα λα βειηηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο
δηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε κία έθζεζε ηνπ Crowe Chizek. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο
έρεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο εληζρχνληαο ηνπο
ειέγρνπο θαη βειηηψλνληαο ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ.
χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, νη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο ππνρξεψλνληαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ παξνρή αμηνινγνχλ
ζπζηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη
ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ (Whitley, 2005).
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ην παξφλ ππνθεθάιαην, ζα αλαιπζνχλ δχν ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε ιεηηνπξγία ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηα πιαίζηα
κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Πξψηνλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο δχλαηαη λα βνεζήζνπλ ψζηε ε επηρείξεζε λα γίλεη επθπήο ζε
ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν. Γεχηεξνλ, πεξηγξάθεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ
ειεγθηψλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζχκβνπινη ρξεζηκνπνηψληαο κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία
θαη έρνληαο σο ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ (Allen, 2008).
5.2.2 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθνύ Κηλδύλνπ
Δλψ ε Γηνίθεζε θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξνχλ λα είλαη «νη θχξηνη» ηνπ
θηλδχλνπ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ βαζηθφ ξφιν ζηε
δεκηνπξγία κίαο επηρείξεζεο πνπ εληνπίδεη εχθνια ηνλ θίλδπλν. ε φιεο ηηο
επηρεηξήζεηο, ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ζηε δηαθπβέξλεζε, ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο.
Με ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ νη νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα
δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο θαη λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο. ε
απηή ηελ πξνζπάζεηα νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζνπλ κε πνιινχο
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Καηαξράο, θαηαιακβάλνληαο κία ζηξαηεγηθή ζέζε εθεί φπνπ
ηαπηίδνληαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο Γηνίθεζεο, ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ
κεηφρσλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη απηφ
πνπ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ζηηο εηαηξίεο ψζηε απηέο λα είλαη πεξηζζφηεξν
ελεξγνπνηεκέλεο ζε ζρέζε κε ηνπο επηθείκελνπο θηλδχλνπο, επνκέλσο θαηαθέξλνπλ
λα δεκηνπξγνχλ αμία. Δπίζεο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
έλαο αγσγφο πιεξνθνξηψλ πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν,
είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα
ζε νιφθιεξε ηελ νξγάλσζε.
Δπηπιένλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε κε ηελ
ππφδεημε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηνπ θηλδχλνπ. Γελ πξέπεη λα αγλνείηαη ην γεγνλφο
φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο αλαπηχρζεθαλ επηηπρψο ιακβάλνληαο κηθξνχο αιιά θαιά
κειεηεκέλνπο θηλδχλνπο. Δπηρεηξήζεηο πνπ εζηηάδνπλ απιψο ζηελ απνθπγή ηνπ
θηλδχλνπ κπνξεί λα επηβηψζνπλ αιιά ζπάληα αλαπηχζζνληαη κε επηηπρία. Δληνχηνηο,
νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κε ηε γλψζε πνπ δηαζέηνπλ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ πνηνη
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θίλδπλνη πξέπεη λα αλαιεθζνχλ θαη είλαη πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ αμία κειινληηθά.
Ζ θαζνδήγεζή ηνπο κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο αλψηεξνπο ππαιιήινπο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ νη νπνίεο ζα σθειήζνπλ νιφθιεξε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα.
5.2.2 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη Υξήζε Με Οηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θάλνληαο ρξήζε κε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη δπλαηφ λα
βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Πνιινί απνθαινχκελνη σο «κε νηθνλνκηθνί»
παξάγνληεο απφδνζεο θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα θξπκκέλεο επθαηξίεο ηεο επηρείξεζεο.
Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο κπνξεί θαη πηζαλφηαηα ζα απμεζεί εάλ εθείλνη πνπ
δηνηθνχλ ηελ επηρείξεζε δελ είλαη ηθαλνί λα αληηιεθζνχλ ηε «γεληθφηεξε εηθφλα» ηεο.
ηεξηδφκελνη κφλν ζηηο νηθνλνκηθέο κεηξήζεηο είλαη πηζαλφ λα επηζθηάζνπλ ηε
«γεληθφηεξε εηθφλα» θαιχπηνληαο θαηαζηάζεηο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο δξάζεο θαη
αληηκεηψπηζεο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη νηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο ε ηακεηαθή
ξνή, νη πσιήζεηο ή νη απνδνρέο είλαη ηζηνξηθήο θχζεο θαη ππφ απηήλ ηε κνξθή
αληηπξνζσπεχνπλ δείθηεο απφδνζεο. Οη κε νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, παξφιν απηά,
κπνξνχλ λα επηζεκάλνπλ ηηο ηάζεηο φπσο θαη νη θχξηνη δείθηεο ηεο απφδνζεο.
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ δσηηθήο ζεκαζίαο ξφιν
εάλ ζπλεξγαζηνχλ κε ηε Γηνίθεζε ζηελ νπνία νη κε νηθνλνκηθνί παξάγνληεο είλαη πην
ρξήζηκνη. Μεηά ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κε νηθνλνκηθψλ κεηξήζεσλ, νη εζσηεξηθνί
ειεγθηέο βξίζθνληαη ζε ζέζε λα θαζνξίζνπλ εάλ ε Γηνίθεζε ηηο ρξεζηκνπνηεί
απνηειεζκαηηθά θαη θαη‟ επέθηαζε εάλ επηηπγράλνληαη νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη.
Οη κε νηθνλνκηθέο κεηξήζεηο εμεηάδνπλ έλα επξχ πεδίν δεηεκάησλ, απφ
πεξηβαιινληηθά κέρξη ζέκαηα εηαηξηθήο θήκεο. Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε κέηξεζε
θαη ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ κε νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη
βέβαην φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ επηρείξεζε.
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5.3 Σν Πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε ρέζε κε ηνλ
Δζσηεξηθό Έιεγρν
5.3.1 Γεληθά
Ζ απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (κέηνρνη, ππάιιεινη, πειάηεο, δαλεηζηέο, πξνκεζεπηέο θαη
θνηλσλία) θαζψο απηνί κνηξάδνληαη έλα θνηλφ ζηφρν, ηελ επηηπρή επηβίσζε ηεο
επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, είλαη αλακελφκελν φηη θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα κε θαιέο
πξαθηηθέο

εηαηξηθήο

δηαθπβέξλεζεο,

αλαγλσξίδεη

ηελ

αλαγθαηφηεηα

ηεο

ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ. Δπίζεο, είλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο
ε ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ είλαη εθηθηή κφλν ζε
καθξνπξφζεζκε βάζε, θαζψο επίζεο φηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζηήξημε ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επεκεξίαο ηεο.
Διέγρνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κίαο
νξγάλσζεο, ησλ πξαθηηθψλ ηεο θαη ηεο απφδνζεο ηεο απαηηείηαη ε χπαξμε ελφο
αμηφπηζηνπ πιαηζίνπ θαη κεζνδνινγίαο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα επηά (7)
νπζηαζηηθά θαη αιιειέλδεηα ζηνηρεία ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην
Πιαίζην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Crowe. Απηά ηα ζπζηαηηθά πξνέθπςαλ κέζα
απφ εθηελείο έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ζηα δεηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
(Crowe, 2008):
1. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη Δπηηξνπέο
2. Νφκνη θαη Καλνληζκνί
3. Δπηρεηξεκαηηθέο Πξαθηηθέο θαη Ζζηθή
4. Γηαθάλεηα θαη Κνηλνπνίεζε
5. Γηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη απνδνηηθφηεηαο
6. Δπίβιεςε
7. Δπηθνηλσλία
Σα παξαπάλσ επηά ζπζηαηηθά δίλνπλ κία πεξηεθηηθή εηθφλα ηεο πνιππινθφηεηαο θαη
ησλ αιιειεμαξηήζεσλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη νξγαλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί
ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Όηαλ φια ηα ζπζηαηηθά ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη
ζπληνλίδνληαη απνδνηηθά, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε βειηηψλεη ηελ επηρεηξεζηαθή ηεο
απφδνζε θαη εληζρχεη ηελ αμία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ ηεο. Κάζε έλα απφ ηα
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επηά ζπζηαηηθά αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα, θαζψο επίζεο παξαηίζεηαη ε ζπλεηζθνξά
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε θάπνηα κέηξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ψζηε λα απμήζεη ηελ
πξνζηηζέκελε αμία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
5.3.2 Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη Δπηηξνπέο
Ζ θχξηα επζχλε γηα κία απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε βαξαίλεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Απηφ θαζνξίδεη ηελ θαηεχζπλζε κίαο νξγάλσζεο, επηηεξεί
ηελ απφδνζε θαη πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ. Οη επζχλεο ησλ
Γηνηθεηηθψλ

πκβνπιίσλ

θαη

ησλ

Δπηηξνπψλ

θαζνξίδνληαη

ηππηθά

ζηνπο

θαλνληζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ επηηξνπή κε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν είλαη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα κε εθζέζεηο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Τπφ ην πξίζκα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο:


Βνεζάεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ απηναμηνιφγεζε θαη ζηελ πηνζέηεζε
θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ.



Αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ θαη ηε
ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηνπο θαλνληζκνχο.



Διέγρεη ηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ κε ηε βνήζεηα ελφο
λνκηθνχ ζπκβνχινπ.



Πξνηείλεη ηδέεο γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ
ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.

5.3.3 Νόκνη θαη Καλνληζκνί
Απηφ ην ζπζηαηηθφ αλαθέξεηαη ζηα λνκηθά φξηα κέζα ζηα νπνία κία επηρείξεζε
αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη ζηηο ζπκκνξθψζεηο πνπ ππνρξενχηαη λα
πξνβεί ζχκθσλα κε ηνπο ηξέρνληεο θξαηηθνχο θαη δηεζλείο λφκνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν
ζπζηαηηθφ αμίδεη εηδηθήο πξνζνρήο, επεηδή ην θφζηνο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο
λφκνπο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Οη πξσηνπφξεο
επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ
απηέο ηηο δαπάλεο κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν δπλαηφ ηξφπν. Παξάιιεια, νη ειεγθηέο
έρνπλ ζήκεξα κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία κε ην λνκηθφ ζχκβνπιν απ‟ φηη ζην
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παξειζφλ,φπσο επίζεο ζε κεξηθέο νξγαλψζεηο, ην ηκήκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
ππνβάιιεη έθζεζε ζην λνκηθφ ζχκβνπιν.
Τπφ ην πξίζκα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο:


Διέγρεη, κε λνκηθή θαζνδήγεζε, εάλ ε νξγάλσζε έρεη πξνζδηνξηζκέλεο
επζχλεο θαη εμεηάδεη φιεο ηηο βαζηθέο λνκηθέο επζχλεο.



Δληνπίδεη ηηο επθαηξίεο, κέζσ ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο, ψζηε λα
κεησζεί ην καθξνπξφζεζκν θφζηνο θαη λα βειηησζεί ε απφδνζε.

5.3.4 Δπηρεηξεκαηηθέο Πξαθηηθέο θαη Ηζηθή
Οη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο είλαη ε ηαθηηθή θαη ηα κέηξα πνπ κία επηρείξεζε
ρξεζηκνπνηεί γηα λα επηηχρεη ην ζθνπφ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο. Ο ζεκαληηθφηεξνο
ζηφρνο είλαη λα εμαζθαιίζεη ζπλέπεηα θαη ππεπζπλφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο, ζηηο
απνθάζεηο ηεο θαη ζηελ απφδνζή ηεο. Ζ εζηθή είλαη ηα εζηθά φξηα πνπ κία νξγάλσζε
ζεσξεί φηη πξέπεη λα ζέζεη θαηά ηελ επηινγή ησλ αληαγσληζηηθψλ ηεο ζηφρσλ. Ζ
εζηθή θαη έλαο θαιά θαζνξηζκέλνο θψδηθαο δενληνινγίαο απνηεινχλ αθξνγσληαίνπο
ιίζνπο γηα ηελ νηθνδφκεζε κίαο ηζρπξήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Οη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο εμαζθαιίδνπλ φηη ε νξγάλσζε θαη νη ππάιιεινί ηεο
αληηκεησπίδνπλ ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο
θαη ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο. Απηφο ν θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο ελζαξξχλεη ηνπο
ππαιιήινπο φισλ ησλ επηπέδσλ λα εξγάδνληαη κε δίθαηνπο θαη ηίκηνπο ηξφπνπο θαη
γηα λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο.
Τπφ ην πξίζκα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο:


Διέγρεη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο, εμαζθαιίδνληαο φηη είλαη ζχγρξνλνο θαη φηη
αθνινπζείηαη ηφζν απφ ηε Γηνίθεζε φζν θαη απφ ηνπο ππαιιήινπο.



Βνεζάεη ηε Γηνίθεζε θαη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζηε δηαηήξεζε ελφο
ππεχζπλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.



Δθπξνζσπεί ηελ εζηθή κέζα ζηελ επηρείξεζε, αθνινπζψληαο αλάινγε
ζπκπεξηθνξά.



πκκεηέρεη ζηηο έξεπλεο ησλ θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εζηθή.
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πληάζζεη εηήζηνπο ειέγρνπο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο
θαη ππνβάιιεη αληίζηνηρε έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα (π.ρ. ζπκκφξθσζε κε
ηηο πνιηηηθέο) ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ.



Αμηνινγεί ηελ εζηθή ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη θαη ε
απφδνζε ηεο.

5.3.5 Γηαθάλεηα θαη Κνηλνπνίεζε
Απηφ ην ζπζηαηηθφ αλαθέξεηαη ζηε θχζε θαη ζηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ κία νξγάλσζε
παξέρεη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο πιεξνθνξίεο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο γηα ζαθήλεηα, ζρεηηθφηεηα, αμηνπηζηία
θαη ζπγθξηζηκφηεηα. Ζ λνκνζεηηθή πξφζεζε είλαη λα δνζνχλ ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη πιήξεηο, αληηθεηκεληθέο θαη έγθαηξεο. Δληνχηνηο, νη
νηθνλνκηθέο κνλάδεο πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη επξχηεξα ηελ ππνρξέσζε γηα
δηαθάλεηα θαη θνηλνπνίεζε ψζηε λα είλαη ζπλεπείο πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε
θαη φρη κφλν πξνο ηνπο κεηφρνπο. Άιισζηε, νη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο απνηεινχλ
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηα νπνία ππάξρνπλ
ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πξνο ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο επηρείξεζεο (Bhimani, 2009).
Ζ πξφθιεζε είλαη λα βξεζεί ε ζσζηή κέζε ιχζε κεηαμχ ηεο παξνρήο ηεο
απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο θήκεο
θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη γεληθφηεξα παξαδεθηφ, φηη ε
ζεηηθή αμία ηεο απνθάιπςεο ηεο αιήζεηαο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ππεξβαίλεη ην
θφβν ηεο απνθάιπςεο πηζαλψλ κπζηηθψλ ζηνπο αληαγσληζηέο. Όηαλ δίλνληαη ζηα
ελδηαθεξφκελα κέξε νη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο βνεζνχλ λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηελ
επηρείξεζε, ε καθξνπξφζεζκε επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο εληζρχεηαη.
Τπφ ην πξίζκα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο:


Γηελεξγεί έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θνηλνπνηήζεσλ θαη ζπζθέπηεηαη κε ηνλ
CFO.



Αληηιακβάλεηαη ηελ αλεζπρία γηα ηελ θνηλνπνίεζε θαη ηε δηαθάλεηα, θαη
επζπγξακκίδεη

ηελ

αμηνιφγεζε

θηλδχλνπ

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.
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Θέηεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θνηλνπνίεζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζην εηήζην ζρέδην
ειέγρνπ.



Αληηιακβάλεηαη ην εχξνο θαη ην θάζκα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο θνηλνπνίεζεο
θαη ηεο δηαθάλεηαο.

5.3.6 Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ θαη Απνδνηηθόηεηαο
Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο είλαη, ζηελ νπζία, δχν
πιεπξέο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Ζ χπαξμε κεγάινπ θηλδχλνπ ζε κία νξγάλσζε ζπρλά
δελ επηηπγράλεη ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο απφδνζεο. Έηζη, φηαλ νη δηεπζπληέο
απνθαζίδνπλ γηα ην επίπεδν θηλδχλνπ πνπ ζα αλαιάβνπλ, ππνινγίδνπλ επίζεο ηνλ
αληίζηνηρν αληίθηππν ζηελ απφδνζε.
Οη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη
λα έρεη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ψζηε λα εληνπίδεη ην θαιχηεξν κίγκα ειέγρσλ
απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Καηά ζπλέπεηα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη δπλαηφ λα παξέρεη ζπζηάζεηο γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο απφδνζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο.
Τπφ ην πξίζκα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο:


Γηεπθνιχλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ πεξηνρψλ θηλδχλνπ γηα ηελ
επηρείξεζε φπσο επίζεο θαη γηα φιεο ηηο βαζηθέο ηεο δηαδηθαζίεο.



Βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεθκεξίσζεο ηνπ
ειέγρνπ.



Βνεζάεη ηνπο ππεχζπλνπο δηαδηθαζηψλ ζηελ θαηαλφεζε, αμηνιφγεζε θαη
ηεθκεξίσζε ησλ ειέγρσλ.



Πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη ζε κία θνηλή κεζνδνινγία ηνλ νξγαλσζηαθφ
θίλδπλν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπκκφξθσζεο.

5.3.7 Δπίβιεςε
Οη ειεγθηηθέο ηαθηηθέο πνηθίινπλ απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, αιιά εμππεξεηνχλ
έλαλ θνηλφ ζηφρν: ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πιαηζίνπ ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δειαδή εάλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη φπσο ζα έπξεπε θαη
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παξέρεη πιεξνθφξεζε ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο νξγάλσζεο. Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ
ηα ππάξρνληα ράζκαηα, νη νξγαλψζεηο πηνζεηνχλ πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Ζ επίβιεςε ηεο απφδνζεο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζε κία νξγάλσζε θαη ζηελ
ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο κηαο απνηειεζκαηηθήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Με θαιχηεξε
νινθιήξσζε κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειέγρνπ, ησλ κεζνδνινγηψλ θαη ησλ
ζπζηεκάησλ, νη εγέηεο ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνπλ πην αμηφπηζηεο εθζέζεηο, κε
απνηέιεζκα λα δξνπλ νξζφηεξα θαη ακεζφηεξα.
Τπφ ην πξίζκα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο:


Δληνπίδεη πνία δξαζηεξηφηεηα ειέγρνπ εθαξκφδεηαη γηα θάζε έλα απφ ηα
ζπζηαηηθά ηνπ πιαηζίνπ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κέζα ζηελ νξγάλσζε.



Γηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή κίαο θνηλήο κεζνδνινγίαο ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ
ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.



Δθαξκφδεη ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν δηαδηθαζίεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη
ειέγρεη εάλ εθηεινχληαη ζσζηά.



Δλζσκαηψλεη πηπρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηα ζρέδηα ειέγρνπ.

5.3.8 Δπηθνηλσλία
Ζ πνιππινθφηεηα ησλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπκκφξθσζεο
θαη ησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απαηηνχλ απνδνηηθή επηθνηλσλία ζηα
πιαίζηα κίαο επηρείξεζεο. Δμάιινπ, ε επηθνηλσλία δηαηεξεί ηε ζπλνρή ησλ δηάθνξσλ
ζπζηαηηθψλ ηνπ πιαηζίνπ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, θαζψο ε
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε δηαπεξλά νπζηαζηηθά φινπο ηνπο ηνκείο κίαο νξγάλσζεο,
είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη έλα θνηλφ ζχλνιν φξσλ πνπ λα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη παξαγσγηθέο ζπδεηήζεηο. Έηζη,
ζηελ νπζία, απαηηείηαη κία θνηλή γιψζζα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ψζηε λα
ζπδεηνχληαη αληίζηνηρα ζέκαηα. Απηή ε θνηλή γιψζζα δηαθπβέξλεζεο δηεπθνιχλεη
ηνλ παξαγσγηθφ δηάινγν κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη
ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν
ζηελ επηθνηλσλία ζε φιε ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα.
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Τπφ ην πξίζκα ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο:


πκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο κε ην γεληθφ ζχκβνπιν, ην Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ
θαη άιινπο αλψηεξνπο δηνηθεηηθά ππάιιεινπο.



Γηαηεξεί δηαξθή επηθνηλσλία κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ηνπο
αλψηεξνπο ππάιιεινπο.



Δλζσκαηψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηηο εθζέζεηο
ειέγρνπ.

5.4 ρέζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ, απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εζσηεξηθνχ

ειέγρνπ,

ηνπ

Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ

θαη

ηνπ

εθηειεζηηθνχ

management. Κχξηα αξκνδηφηεηα ηεο είλαη ε επνπηεία ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο κέζα απφ κία
ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απνηξνπήο θαη εθκεδεληζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ απάηεο
πνπ ελδέρεηαη λα πιήμνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ επελδπηηθνχ
θνηλνχ θαη ησλ αλαιπηψλ απέλαληη ζηελ εηαηξία. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη γεληθή
επζχλε απέλαληη ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ (Rezaee et. al.2003). Δίλαη γεγνλφο φηη ε
ιεηηνπξγία κίαο ηέηνηαο Δπηηξνπήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο
βάζεη ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αιιά
θαη ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ εηζάγνπλ κε δηάθνξεο απνθάζεηο νη
ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη επνπηηθέο αξρέο.
Οη DeZoort θαη Salterio (2001), αζρνιήζεθαλ κε ηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ,
ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ηηο επζχλεο ηεο θαζψο θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηελ θξίζε
ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη κφξθσζε ησλ ειεγθηψλ.
Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ
θαζεθφλησλ ηεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ νθείιεη λα είλαη αλεμάξηεηε, ηθαλή,
νηθνλνκηθά απηνηειήο, επαξθψο εθνδηαζκέλε θαη θαιά ακεηβφκελε.
χκθσλα κε ην Nashwa (2005), ε χπαξμε επηηξνπήο ειέγρνπ δελ απαιιάζζεη ηα
θπβεξλψληα ζψκαηα ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο επζχλεο ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη
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απφ ηελ Δπηηξνπή. Μία Δπηηξνπή Διέγρνπ πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο έλα
θαηαζηαηηθφ ράξηε ν νπνίνο ζα αλαθέξεη ηελ απνζηνιή ηεο, ηνπο ζηφρνπο, ηελ
εμνπζία, ηελ νξγάλσζε, θαη ηε κεζνδνινγία ηεο. Δπηπιένλ, ν θαηαζηαηηθφο ηεο
ράξηεο πξέπεη λα θαζηεξψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηελ επζχλε ησλ κειψλ, θαη
ηε κέζνδν δηνξηζκνχ ηνπο.
Ζ έθζεζε Cadbury (1992), πξνηείλεη έλα πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ην νπνίν
βαζίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ζηελ θαηαλνκή ησλ επζπλψλ θαη ζηηο αλεμάξηεηεο
Δπηηξνπέο Διέγρνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε γίλνληαη έμη πξνηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ (Mitchell, 1993):
1. Όιεο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ θαζηεξψζεη απνηειεζκαηηθέο Δπηηξνπέο
Διέγρνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 1994.
2. Πξέπεη λα ζπζηαζνχλ ηππηθά κε γξαπηή αλαθνξά.
3. Πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία κέιε θαη ε ηδηφηεηα κέινπο
πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηνπο κε-εθηειεζηηθνχο δηεπζπληέο.
4. Ο δηεπζπληήο νηθνλνκηθψλ, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο θαη ν δηεπζπληήο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο, αιιά φρη σο
κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ. Ζ Δπηηξνπή πξέπεη δηνξγαλψλεη ζπλεδξηάζεηο κε
ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν.
5. Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα έρεη ηε ξεηή δηθαηνδνζία λα εξεπλήζεη νπνηαδήπνηε
ζέκαηα κέζα ζηα πιαίζηα αλαθνξάο ηεο θαη πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπο
απαξαίηεηνπο πφξνπο.
6. Σα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, αιιά πξέπεη θαλνληθά λα πεξηιακβάλνπλ:


ζχζηαζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ηεο ακνηβήο ηνπ



έιεγρν ησλ απνινγηζκψλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην



ζπδήηεζε κε ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή γηα ηε θχζε θαη ην πεδίν ηνπ
ειέγρνπ



έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ



έιεγρν ηεο δηνηθεηηθήο επηζηνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ηεο
δήισζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξά ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν.
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Οη Δπηηξνπέο Διέγρνπ φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ
ηξία έσο έμη κέιε, κε κεξηθέο ή φιεο απφ ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο:


δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο



γλψζε ησλ αλαγθψλ, ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ αλεζπρηψλ ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ



γλψζεηο θαη πείξα ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειέγρνπ θαη



πξνζπκία λα αζρνιεζνχλ κε δηθνξνχκελα θαη ακθηζβεηνχκελα ζέκαηα.

Μία Δπηηξνπή Διέγρνπ κπνξεί ζπρλά λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλε απφ ηε Γηνίθεζε γηα
ηελ πξφηαζε θαη ηελ επηινγή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. χκθσλα κε απηφ, ε
Δπηηξνπή Διέγρνπ πξέπεη λα εμεηάζεη ηνπο παξάγνληεο: αλεμαξηεζία ειεγθηψλ, θήκε
θαη ακνηβή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, ην πεδίν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε εηαηξία,
ηελ εκπεηξία ηεο θαη ηα πξφηππα πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεη. Γεληθά, νη
Δπηηξνπέο Διέγρνπ εληζρχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ
ιεηηνπξγψληαο σο θαλάιη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ ειεγθηψλ
(Zaman, 2001).
Πξφζθαηε έξεπλα ηεο εηαηξίαο εξεπλψλ Korn/ Ferry (2003), αλαδεηθλχεη φηη
πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ δηαζέηνπλ Δπηηξνπή
Διέγρνπ. Απηέο νη Δπηηξνπέο Διέγρνπ απνηεινχληαη απφ κέιε πιήξσο αλεμάξηεηα.
Δπηπιένλ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε επζχλεο φπσο απηέο ηεο επίβιεςεο θαη ηνπ ειέγρνπ
(Nestor, 2004).
Κχξηνο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνπο δηεπζπληέο
ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ επζπλψλ ηνπο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ
ζπλεηζθέξεη ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο
θαη ζηε δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξίαο κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο.
Γεληθφηεξα, νη επζχλεο πνπ αλαιακβάλεη κία Δπηηξνπή Διέγρνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
παξαθάησ:
1. νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
2. εζσηεξηθφο έιεγρνο
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3. εμσηεξηθφο έιεγρνο
4. ζπκκφξθσζε
5. ππνβνιή εθζέζεσλ ειέγρνπ
ε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, ν λφκνο Sarbanes-Oxley Act 2002, ζέζπηζε ηηο
παξαθάησ έμη ππνρξεψζεηο γηα ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ:
1. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ κέιε πνπ είλαη πιήξσο
αλεμάξηεηα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
2. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη απνιχησο ππεχζπλε γηα ηελ πξφζιεςε, ηελ ακνηβή
θαη ηε ζπλνιηθή εξγαζία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ.
3. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ πξέπεη λα έρεη ηε δηθαηνδνζία λα πξνζιακβάλεη
αλεμάξηεηνπο ζπκβνχινπο.
4. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ πξέπεη λα ρξεκαηνδνηείηαη επαξθψο ψζηε λα θέξλεη ζε
πέξαο φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.
5. Οη ειεγθηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ φιεο
ηηο ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη
πειάηεο.
6. Ζ SEC πξέπεη λα ζέηεη θαλφλεο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη εηαηξίεο είλαη
ππνρξεσκέλεο λα γλσζηνπνηνχλ εάλ έζησ θαη έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ είλαη “financial expert”.
ε απηφ ην ζεκείν ζεσξείηαη ζθφπηκν λα παξνπζηαζηεί κία αληίζεηε άπνςε (Spira,
2003), ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηππνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ. χκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα, φζν ε πηνζέηεζε, ε δνκή θαη νη επζχλεο ησλ
Δπηηξνπψλ Διέγρνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο γίλνληαη πεξηζζφηεξν θσδηθνπνηεκέλεο, είλαη
απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί εάλ απηή ε θσδηθνπνίεζε θαη ε ηππνπνίεζε απνηεινχλ
εγγχεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ απάληεζε πνπ πξνηείλεηαη
απφ ηε κειέηε είλαη φηη ζηελ πξάμε ε ιεηηνπξγία θαη ε επηξξνή κίαο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν πεξίπινθε απφ φηη ζηνπο θαλφλεο.
Παξφιν απηά, ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο κίαο νπζηαζηηθήο ζρέζεο κεηαμχ Δπηηξνπήο
Διέγρνπ θαη ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γίλεηαη θαλεξή θαη κέζσ ηεο
βηβιηνγξαθίαο. πγθεθξηκέλα, νη Raghunandan et. al. (1998) δηαπίζησζαλ φηη νη
Δπηηξνπέο Διέγρνπ πνπ παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πηζαλφηεξν λα ζεσξεζνχλ ηθαλέο ζηελ αληηκεηψπηζε
δεηεκάησλ ινγηζηηθήο θαη ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ Raghunandan et. al. (1998)
επίζεο αλαδεηθλχνπλ ηε ζπκβησηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ Treadway Committee (Raghunandan
et. al., 2001, Raghunandan et. al., 1998).
Σν 1987, ε Δπηηξνπή Treadway εμέδσζε έλα εθηελέο έγγξαθν πνπ πεξηέγξαθε ηηο
ζπζηάζεηο ηεο φζνλ αθνξά ζηελ ςεπδή ππνβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Αλαγλψξηζε φηη νη Δπηηξνπέο Διέγρνπ θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηαδξακαηίδνπλ
έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλίρλεπζε θαη ηελ απνηξνπή ηεο ςεπδνχο ππνβνιήο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή αλαθέξεη φηη φιεο νη
επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θαζηεξψζνπλ ηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ νη νπνίεο ζα
απνηεινχληαη απφ αλεμάξηεηνπο δηεπζπληέο θαη λα έρνπλ γεληθή επζχλε ζηνπο ηνκείο
ηεο ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (Rezaee
and Lander, 1993).
Μία Δπηηξνπή Διέγρνπ πξέπεη λα θαηαλνεί πιήξσο ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη λα εμαζθαιίδεη φηη ηα πέληε ζπζηαηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ζχκθσλα κε ην πιαίζην COSO (πεξηβάιινλ ειέγρνπ, αμηνιφγεζε θηλδχλνπ,
δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ θαη επηθνηλσλία, θαη επίβιεςε) ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ
απνηειεζκαηηθά κέζα ζηελ νξγάλσζε (Nashwa, 2005).
ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ζπλάληεζε ηεο κε ηε
Γηνίθεζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ
Διεγθηψλ (IIA 1993) ελζαξξχλεη ηηο Δπηηξνπέο Διέγρνπ λα ζπλεδξηάδνπλ κε ηνλ
δηεπζπληή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νη ζπλεδξηάζεηο απηέο ζα πξέπεη γίλνληαη
ηνπιάρηζηνλ ζε ηξηκεληαία βάζε. Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ χπαξμε θαη ηε
ζπρλφηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη ηνπ δηεπζπληή
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ησλ Myers θαη Ziegenfuss (2006),
πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα 15 δηαθνξεηηθά πηζαλά ζέκαηα ζπδήηεζεο κεηαμχ
ησλ δηεπζπληψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ. Απηά ηα ζέκαηα
ζπδήηεζεο απνηεινχληαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο:
1. δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
2. ζέκαηα εηαηξηθνχ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ θαη
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3. απνηειέζκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2002, ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ δεκνζίεπζε ην
“Practice Advisory 2060-2” κε ζέκα «ρέζεηο κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ», κε ζθνπφ
ηελ πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ. ε απηή ηε ζπκβνπιεπηηθή πξαθηηθή εμεγείηαη φηη ζηα πιαίζηα ηεο
επηρείξεζεο είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ νκάδεο πνπ παξαβιέπνληαη, αιιά νη νπνίεο
δηεμάγνπλ ηηο ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο
απηέο νη νκάδεο θέξνπλ άιιεο νλνκαζίεο αιιά παξφιν απηά ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη σο ειεγθηηθέο νληφηεηεο θαη‟ επέθηαζε ν δηεπζπληήο ηεο εθάζηνηε
νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα δηαβεβαηψζεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη
δηαδηθαζίεο ηνπο είλαη θαηάιιειεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη φηη ν ξφινο
θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γίλνληαη μεθάζαξα αληηιεπηέο θαη
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.
Γεληθφηεξα, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ πξέπεη λα έρεη κία πιήξε εηθφλα θαη λα θαηαλνεί ηε
ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Μεξηθέο
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ Δπηηξνπή
Διέγρνπ γηα λα επηηεπρζεί απηή ε θαηαλφεζε είλαη (Rezaee and Lander, 1993):


νη ηξφπνη κε ηνλ νπνίν ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο αμηνινγεί ηα εζσηεξηθά
ζπζηήκαηα ειέγρνπ



ε επάξθεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ηεο εηαηξίαο



ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ εμσηεξηθφ
ειεγθηή



νη ζεκαληηθνί ηνκείο ειέγρνπ



ν ηξφπνο πνπ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία



ε επίδξαζε ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο ζην ινγηζηηθφ έιεγρν
θαη



ε επίδξαζε ησλ «νηθνλνκηθψλ ή ιεηηνπξγνχλησλ πξνβιεκάησλ πνπ
απαζρνινχλ ηελ επηρείξεζε» ζην ινγηζηηθφ έιεγρν.

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξέπεη
επηπιένλ λα βνεζάεη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ψζηε ε ηειεπηαία λα αληηιακβάλεηαη θαη
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λα εληζρχεη ηε βνήζεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ηνηρεία απηήο ηεο βνήζεηαο είλαη ηα
παξαθάησ:


Αλαζεψξεζε θαη αλαθεθαιαίσζε καδί κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ησλ
ιεηηνπξγηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε απψηεξν
ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ.



Δλζσκάησζε ζεκάησλ φπσο απνιχζεηο, πξνζιήςεηο, απνδεκηψζεηο θαη
αμηνινγήζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ.



Δλζσκάησζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο αλάζεζεο δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ.



Βνήζεηα ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.



Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο
ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο.



Παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εηήζηνπ
ειεγθηηθνχ πιάλνπ θαη ζηελ επάξθεηα ησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ ζηα κεζαία
δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ.



Γεκηνπξγία ελφο επέιηθηνπ εηήζηνπ ειεγθηηθνχ πιάλνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
θαηάιιειε κέζνδν θαη απνζηνιή απηνχ ηνπ πιάλνπ ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ
γηα έγθξηζε.



Δλζσκάησζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηελ ππνρξέσζε
έθζεζεο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θάζε πηζαλήο απάηεο απφ ηε Γηνίθεζε ή
ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εκπιέθνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν.

Απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη Δπηηξνπήο Διέγρνπλ κπνξεί λα
απνθνκηζηνχλ δηάθνξα νθέιε. Αξρηθά, ε θαιχηεξε νηθνλνκηθή ππνβνιή ησλ
νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ηνπ φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο
είλαη βέβαηνο φηη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη ελήκεξε σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ
αξρψλ ηεο ινγηζηηθήο. Γεχηεξνλ, ε πξνζπάζεηα

ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ λα

θξαηνχλ ελήκεξε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ζέκαηα κε ζπκκφξθσζεο κπνξεί λα έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε ζπκκφξθσζε κε ηνλ θψδηθα ηεο επηρείξεζεο. Σξίηνλ, ε
γξεγνξφηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη εζσηεξηθνχ
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ειέγρνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηέιεζκα κίαο ζπλερνχο θαη αλνηθηήο επηθνηλσλίαο
ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. Σέινο, ην ζεκαληηθφηεξν φθεινο
πνπ απνθνκίδεηαη πξνέξρεηαη απφ ηελ αλεμαξηεζία ηφζν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ φζν
θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Ζ αλεμαξηεζία ηνπο ζα βνεζήζεη ζηελ χπαξμε
δηθαηνζχλεο φρη κφλν ζηηο νηθνλνκηθέο δειψζεηο αιιά θαη ζπλνιηθά ζηελ επηρείξεζε.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Cohen, Krishnamoorthy and Wright (2002),
απνδείρζεθε φηη νη ζπδεηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ή
ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπ θηλδχλνπ θαη
ζηε θάζε πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ειέγρνπ. Απηέο νη ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα αθνξνχλ
ηνκείο ζρεηηθνχο κε πηζαλνχο θηλδχλνπο, νη νπνίνη έρνπλ επηπηψζεηο ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ.
Δλ θαηαθιείδη, γηα ηελ νπζηαζηηθή πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλίζηαηαη λα δηεπθνιχλεη θαη λα
ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη
ην management.

5.5 ρέζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Δμσηεξηθνύ Διέγρνπ
Σα Γεληθά Απνδεθηά Διεγθηηθά Πξφηππα (GAAS) απαηηνχλ απφ έλαλ ειεγθηή λα
εμεηάδεη ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη λα παξαδίδεη
ηελ έθζεζε θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο
ππνρξενχληαη ζηα παξαθάησ (Nashwa, 2005):


Δπίβιεςε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρψλ θαη ζπκκφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο.



Δληνπηζκφο πηζαλψλ αδπλακηψλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο πξηλ απφ
επηθείκελε δέζκεπζε.



Αλαγλψξηζε ηεο επίδξαζεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ πηζαλέο αδπλακίεο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ή ζηε
ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο.



Καζνξηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο νη δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα κελ
είλαη επαξθείο γηα λα επηηχρνπλ έλα ζρεηηθά ρακειφ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ θαη ησλ παξαηππηψλ απφ ηνπο ππαιιήινπο.
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Γλψζε ησλ πεξηνρψλ θηλδχλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ απηνί νη
θίλδπλνη.

Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ππνρξεψλνληαη απφ ηα Γεληθά Απνδεθηά Διεγθηηθά Πξφηππα
(GAAS) λα ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ηε Γηνίθεζε γηα ζέκαηα
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Απηά ηα ζέκαηα κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ νηθνλνκηθή ζε
νηθνλνκηθή κνλάδα αιιά θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπο γηα
ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αξκνδηφηεηα ηεο λα
ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο θαη εάλ θξηζεί απαξαίηεην, ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Γηνίθεζε θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Ο εμσηεξηθφο έιεγρνο πξέπεη λα εμεηάδεη
ηηο αιιαγέο ζηηο πνιηηηθέο, ηα πξνβιήκαηα ινγηζηηθήο θαη ειέγρνπ πνπ απνηεινχλ
πεγή δηαθσλίαο, ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαη
αιιαγέο ζηε κνξθή ησλ εθζέζεσλ ή ζηε θχζε ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ ππνζεκεηψζεσλ
απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Πξφζθαηεο εκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο
αλεμαξηεζίαο ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ, θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ
θαζψο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη Abbott et. al. (2003a)
δηαπίζησζαλ φηη νη επηηξνπέο ειέγρνπ νη νπνίεο απνηεινχληαη εμ νινθιήξνπ απφ
αλεμάξηεηνπο δηεπζπληέο πνπ ζπλαληηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο
ζπλδένληαη κε απνδνηηθφηεξν εμσηεξηθφ ειέγρνπ, γεγνλφο ην νπνίν, paribus ceteris,
κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλεο νηθνλνκηθήο δηαηχπσζεο.
ην άξζξν ηνπο νη Hay, Knechel θαη Ling (2008), θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν
βειηησκέλνο έιεγρνο θαη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηελ αλάγθε
γηα ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Γεληθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο
ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή αιιά θαη ζχλζεηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ειέγρνπ ιφγσ ησλ ζρέζεσλ αληηπξνζψπεπζεο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ηεο θχζεο ησλ
θηλδχλσλ. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε ησλ
ειέγρσλ, δειαδή φηη ε επέλδπζε ρξεκάησλ ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο ειέγρνπ κπνξεί λα
νδεγήζεη ηα ελδηαθεξφκελα κέιε λα απαηηήζνπλ πεξηζζφηεξνπο ειέγρνπο.
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ε ζπλάξηεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, νη Knechel θαη Willekens
(2006) θαηαδεηθλχνπλ φηη φηαλ ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ν έιεγρνο ξπζκίδνληαη
απζηεξά θαη ε ηδηνθηεζία είλαη ζπγθεληξσηηθή, ην ζχλζεην παηρλίδη κεηαμχ ησλ
εηαίξσλ, γεληθά θαηαιήγεη ζε απμαλφκελε επέλδπζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ειέγρνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.
πλερίδνληαο κε ηελ απφθαζε επέλδπζεο ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, είλαη γεληθά
απνδεθηφ φηη νη απνθάζεηο κίαο επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν θαη ηελ
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά απφ έλα κέηνρν κεηψλνληαο έηζη
ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ειέγρνπ, ηφηε ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ν εμσηεξηθφο
έιεγρνο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο ππνθαηάζηαηα. Δληνχηνηο, ζπλήζσο
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη κέηνρνη νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ
απφθαζε γηα ην πνζφ πνπ ζα επελδπζεί ζηνλ έιεγρν γεληθά πξνέξρεηαη απφ ηε
Γηνίθεζε, ελψ νη εμσηεξηθνί δηεπζπληέο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ζε
ζέζε λα αζθήζνπλ θάπνηα επηξξνή ζηελ εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
πλεπψο, νη δηεπζπληέο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα
απμήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηφζν ζηνλ εζσηεξηθφ φζν θαη εμσηεξηθφ έιεγρν,
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηε θήκε ηνπο (Knechel & Willekens, 2006), ή επεηδή
αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε λα επελδχζνπλ ζε φιεο ηηο κνξθέο ειέγρνπ (GoodwinStewart & Κent, 2006).
Όινη νη νξγαληζκνί ππφθεηληαη ζε κνξθέο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πνιιέο απφ ηηο
νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ γεληθνχ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο. Έλαο ζεκαληηθφο κέηνρνο ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο
επηρείξεζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ κπνξεί λα έρεη έλα ηέηνην εχξνο ειέγρνπ ζε
ζέκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε αλάγθε γηα εμσηεξηθφ έιεγρν
κεηψλεηαη. Αθ' εηέξνπ, έλα ζεκαληηθφ εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελν κέινο ηεο
επηρείξεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηήλ ηελ επηξξνή ψζηε λα απμεζεί ν
εμσηεξηθφο έιεγρνο κε ζθνπφ λα αληηζηαζκίζεη έλα πηζαλφ ειιηπή έιεγρν ησλ
εζσηεξηθψλ απνθάζεσλ. Μία ελαιιαθηηθή εμήγεζε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ αχμεζε ηνπ
εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη φηη ε κεηνςεθία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απαηηεί
απμεκέλε εμσηεξηθή δηαβεβαίσζε σο ηζνξξνπία ελάληηα ζηε δχλακε ηνπ κεηφρνπ κε
ηε κεγαιχηεξε δχλακε. Σα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα δείρλνπλ φηη ε χπαξμε ελφο
ειίδα 89 απφ 108

Γηεξεύλεζε ηεο ρέζεο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
ππφ ηεο: Κεζίζεο Δπαλζίαο

θπξίαξρνπ κεηφρνπ νδεγεί ζε απμεκέλε απαίηεζε γηα εμσηεξηθφ έιεγρν (Hay,
Knechel θαη Ling, 2008).
ηελ ελφηεηα 260 ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, “Δπαθέο γηα ηα ειεγθηηθά
δεηήκαηα κε ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ”, παξέρνληαη νδεγίεο
γηα ζέκαηα ηα νπνία κπνξεί λα αθνξνχλ ην θνκκάηη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Σν Πξφηππν απεπζχλεηαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη
θαιχπηεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε εθαξκφζηκνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.
χκθσλα κε ην πξφηππν, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηε ζρέζε
εκπηζηνζχλεο πνπ απαηηείηαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο Γηνίθεζεο κίαο
επηρείξεζεο. Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αθξηβή έθζεζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ
γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. Ζ νλνκαζία θαη ε δνκή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
ελδέρεηαη λα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα αλάινγα κε ηνπο λφκνπο θαη ηελ
θνπιηνχξα. Παξφιν απηά, αλεμαξηήησο ζχλζεζεο θαη νλνκαζίαο, νη εμσηεξηθνί
ειεγθηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηα κέιε ηεο. Σα
ζέκαηα ηα νπνία νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο ππεχζπλνπο
γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη απηά πνπ νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο
ζεσξνχλ ζεκαληηθά θαη ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
ην Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 260, αλαθέξνληαη νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ
ζπγθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηαπηφρξνλα είλαη
εμαηξεηηθά ρξήζηκα ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Απηά
είλαη ηα παξαθάησ:


ν ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ



ε επηινγή ή ε αιιαγή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηνπο
δηεπζπληέο



ζεκαληηθνί θίλδπλνη κε επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο



δηαθσλίεο κε ηε Γηνίθεζε



αδπλακίεο ζηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ



αθεξαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο



απάηεο
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Σν ΓΔΠ 260, ηνλίδεη φηη νη θαλφλεο πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη νη λνκηθέο
ζπκκνξθψζεηο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ επαθή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ηελ
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Καηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε εζηθή επζχλε ησλ
εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα
δηαθέξεη απφ ηε λνκηθήο ηνπ επζχλε. Αληηζέησο, ην Πξφηππν αλαθέξεη φηη νη λνκηθέο
ζπκκνξθψζεηο είλαη πηζαλφ λα απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσλία ησλ εμσηεξηθψλ
ειεγθηψλ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
Αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη αλάκεζα ζηελ επηθνηλσλία ησλ
εμσηεξηθψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, απηή
πξνέξρεηαη απφ ηα ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη ε θάζε πιεπξά. Δλψ ε απαίηεζε
γηα εμσηεξηθνχο ειεγθηέο πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζπκία ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ γηα
χπαξμε αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε αλάγθε γηα ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζπκία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα ιακβάλεη
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Δπνκέλσο, ην
πεδίν ελδηαθέξνληνο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πεξηνξηζκέλν κφλν ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελψ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαιχπηεη
δεηήκαηα ζπκκφξθσζεο θαζψο θαη νηθνλνκηθά.
Σέινο, απφ ηε ζχγθξηζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ
Πξνηχπσλ πξνθχπηεη φηη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε απφ ηνπο εζσηεξηθνχο θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο είλαη θνηλέο.
Παξφιν απηά νη ζηφρνη ησλ δχν πιεπξψλ δηαθέξνπλ αξθεηά. Δπνκέλσο, νη
πιεξνθνξίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη δχν θαηεγνξίεο ειεγθηψλ ζηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε είλαη επδηάθξηηεο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ηφζν νη
εζσηεξηθνί φζν θαη νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο βνεζνχλ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε λα
πξαγκαηνπνηεί απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ απνζηνιή ηεο νηθνλνκηθήο
κνλάδαο (Colbert, 2002).
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5.6 ρέζε Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Γηνίθεζεο (Μάλαηδκελη)
Ζ Γηνίθεζε απνηειεί παξαδνζηαθά ηνλ θπξηφηεξν θνξέα δηακφξθσζεο θαη
ηζρπξνπνίεζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Απηφ δηφηη νη πνιηηηθέο θαη νη
ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηεί θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θαζεκεξηλψλ ππνζέζεσλ ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξντδεάδνπλ ηηο δηάθνξεο νκάδεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ
γηα ην κεξίδην ησλ δπλάκεσλ πνπ ζα ηνπο θαηαλεκεζεί ζηα πιαίζηα ζπκκεηνρήο ηνπο
ζηα εηαηξηθά πξάγκαηα θαη ηεο πξνζδνθίαο εθπιήξσζεο ησλ ηδηαίηεξσλ
ζπκθεξφλησλ ηνπο. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο απφ ηελ άιιε πιεπξά εμαξηάηαη απφ ηε
Γηνίθεζε σο πξνο ην αλ ε δξάζε ηνπ εληφο ηεο εηαηξίαο κε ηε κνξθή ειέγρσλ ζα
κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο αλεμάξηεηε, ππφ ηελ έλλνηα κε ππαγσγήο ηνπ ζηελ
απφιπηε θεδεκνλία ηνπ εθηειεζηηθνχ management πνπ απνθαζίδεη νπζηαζηηθά γηα
ηελ ηχρε ηεο εηαηξίαο θαη ραξάζζεη δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα ζηξαηεγηθή γηα φιεο ηηο
άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο.
Αξρηθά νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εθηεινχζαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ παξαδνζηαθφ
εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ήκεξα, ε ζχγρξνλε
νηθνλνκηθή ζπγθξφηεζε θαη νη πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ επηβάιινπλ έλαλ πην
δηεπξπκέλν ξφιν απφ ηελ πιεπξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα, ν εζσηεξηθφο
έιεγρνο δηαζθαιίδεη:


ηελ χπαξμε αθελφο ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη επάξθεηαο απηνχ ζε φια ηα
ηεξαξρηθά επίπεδα, αθεηέξνπ δηαδηθαζηψλ θαη εμνπζηνδνηήζεσλ πνπ
ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ζπλαιιαγψλ - ζπλεξγαζίαο κε ηξίηνπο (Haron et. al.,
2004).



ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο
θαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο



ηελ απνθπγή ή ηνπιάρηζηνλ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αηαζζαιηψλ, θαηαρξήζεσλ,
θινπψλ θαη θζνξψλ.

Γεληθφηεξα, ζήκεξα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιν θαη
πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο – δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (Bou-Raad,
2000). Ζ πην έληνλε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ελδπλακψλεη ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη θαηά ζπλέπεηα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ
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πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηε ιήςε ησλ νξζψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. ε απηά ηα
πιαίζηα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαδξακαηίδεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζε ζηξαηεγηθά
δεηήκαηα ηεο Γηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Γηνίθεζε
ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ κφλε ηεο δε κπνξεί λα έρεη ηελ θαηάιιειε
πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε πνπ απαηηείηαη γηα άκεζε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ
απνθάζεσλ. Οη Γηνηθήζεηο πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ ην ελ ιφγσ θελφ κέζσ ηεο
εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ ζε δηάθνξα επίπεδα. Πξσηεχνληα ξφιν ζηελ αλάιεςε
αξκνδηνηήησλ γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη
ν εζσηεξηθφο έιεγρνο. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο αλαιακβάλεη
νπζηαζηηθφ ξφιν ζε δεηήκαηα πηνζέηεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα
ηελ αλάπηπμή ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (Schleifer and Greenawalt, 1996), ψζηε
ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ απνθπγή

ζεκαληηθψλ

ζθαικάησλ θαη ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο (Xiangdong. 1997, Melville,
2003).
ηα πιαίζηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ξφινπ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο επηθεληξψλεηαη ζηελ
δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα (Brody and Lowe, 2000;
Sunita and Lowe, 2004). Μέζν γηα ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο, απνηειεί ε
πηνζέηεζε απφ πιεπξάο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πειαηνθεληξηθήο θηινζνθίαο. Οη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη απηνί πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ αξκνληθφηεξε πηνζέηεζε
πειαηνθεληξηθήο θηινζνθίαο ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ. ε απηά ηα πιαίζηα, ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο ζέηεη ηνλ πειάηε σο επίθεληξν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ
κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο.
Ωο ζπλέρεηα ηνπ ξφινπ ηνπ ζε δηνηθεηηθά δεηήκαηα ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζε
ζπλεξγαζία κε άιια ηκήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο φπσο ην ηκήκα αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ

ή

ην

ρξεκαηννηθνλνκηθφ

ηκήκα

ζπκβάιιεη

ζεηηθά

ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ (Selim et. al., 2003) θαη
ζηξαηεγηθψλ ζπκθσληψλ (Brody and Lowe, 2000). Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαδξακαηίδεη ελεξγφ ξφιν ζε δηαδηθαζίεο πξηλ ηε ζπγρψλεπζε,
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη κεηά ηε ζπγρψλεπζε κε ζθνπφ ηελ
αξκνληθφηεξε πηνζέηεζε ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ, πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ.
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Παξάιιεια κε ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο, ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν έιεγρνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο ζπλήζσο ε επηηπρία κίαο επηρείξεζεο
ηείλεη λα απμάλεη ηελ επίδνζε ηεο, ελψ ε απνηπρία θέξλεη ζπλήζσο πεξηζζφηεξεο
απνηπρίεο. ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ, φπνπ ε αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε είλαη
πνιπηέιεηα, δελ έρεη λφεκα ε ρξεζηκνπνίεζε κε ξεαιηζηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. Ο
εζσηεξηθφο ειεγθηήο κε ηηο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ηνλ δηαθξίλνπλ, ιακβάλνληαο
ππφςε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο, ηφζν ηνπο εκθαλείο, φζν θαη ηνπο ιηγφηεξν
εκθαλείο, είλαη ζε ζέζε λα θαηαξηίζεη αμηφπηζηνπο πξνυπνινγηζκνχο κε ζθνπφ ηελ
πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ηεο Γηνίθεζεο.
Όπσο ηνλίζζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ θηλδχλνπ θαη ε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
απνηεινχλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηα γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ
νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ (Spira and Page, 2003). ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο κέζσ λέσλ κνληέισλ κπνξεί λα ζπλδξάκεη θαηαιπηηθά ζηε
ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ζηελ βέιηηζηε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε (Karagiorgos et.c, 2007).
Δλ θαηαθιείδη, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε
ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (Karagiorgos et. al., 2008).
Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα «ζηνηρήκαηα» ηεο
αλζξσπφηεηαο θαη ζηξαηεγηθφ ζέκα ηεο Γηνίθεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Οη
νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ πηνζεηήζνπλ πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο απνθηνχλ
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. ε απηά ηα πιαίζηα ν
εζσηεξηθφο ειεγθηήο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο.
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Κεθάιαην 6
πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα
6.1 Δηζαγσγή
Σν παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ην ηειεπηαίν ππνθεθάιαην, κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε
απνηχπσζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο απφ ηελ κηα πιεπξά
αλαιχνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά παξαηίζεληαη νη
πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.

6.2 Βαζηθά πκπεξάζκαηα
Οη κεηαβνιέο ζηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, νη εμειίμεηο ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ θαη
ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ε δηεζλνπνίεζε
ηεο νηθνλνκίαο, ε εηζαγσγή θαη πξφνδνο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, νη αιιαγέο
ζηα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ε
αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ θεθαιαηαγνξψλ θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο ηδηνθηεζίαο απφ ηελ
Γηνίθεζε, ζπλζέηνπλ έλα εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη δπλακηθφ νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξνζζέηεη λέεο πξνθιήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε
ζχγρξνλε νηθνλνκηθή κνλάδα.
ην εμαηξεηηθά ξεπζηφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζεσξήζεθε ζθφπηκν απφ ηελ πιεπξά
ηεο εξεπλήηξηαο, αξρηθά ε κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν. Ωο βαζηθφ ζπκπέξαζκα εμήρζε ε άπνςε φηη ν εζσηεξηθφο
έιεγρνο, ζήκεξα, δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ παξαδνζηαθφ νηθνλνκηθφ έιεγρν (Financial
Audit), δειαδή έιεγρν επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη κφλν (Σαρπλάθεο θαη
Εαθεηξάθνπ, 2007), αιιά σο "ζχκβνπινο ηεο Γηνίθεζεο" απνηειεί ζπζηαηηθφ
ζηνηρείν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δηαδξακαηίδνληαο θνκβηθφ ξφιν ζηελ
αμηνπηζηία ησλ εθζέζεσλ - αλαθνξψλ ησλ νηθνλνκηθψλ επηηειείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ
κνλάδσλ (Zakaria et. al., 2006) θαη παξέρνληαο πξνζηηζέκελε ππεξεζία ζηελ
νηθνλνκηθή κνλάδα (Rittenberg and Schwieger, 1994).
Σαπηφρξνλα, νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζε έλα ηαρχηαηα
κεηαβαιιφκελν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ νη κηθξνκεζαίεο θαη νη κεγάιεο
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επηρεηξήζεηο δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε πνιπκεηνρηθά ζρήκαηα ησλ νπνίσλ νη ηδηνθηήηεο
δελ είλαη πάληα εχθνιν λα εληνπηζηνχλ. Ζ λέα απηή δπλακηθή έθεξε ζην πξνζθήλην
ηεο έλλνηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, εμεηάζηεθε θαη
νξηνζεηήζεθε ε ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε ακθφηεξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ (εζσηεξηθφο
έιεγρνο θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε) ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ επηζθφπεζε ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ εξεπλψλ αλαθνξηθά ηφζν κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε φζν θαη ηελ εηαηξηθή απφδνζε κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζε
παγθφζκηα βάζε. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ελδειερνχο επηζθφπεζεο ηεο δηεζλνχο
επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο, εμάγεηαη σο βαζηθφ ζπκπέξαζκα ε
έληνλε αιιειεπίδξαζε θαη ε «ζεηηθή ζπλεηζθνξά» ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηελ εηαηξηθή απφδνζε.
Με ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε απνηχπσζε ηεο παξαπάλσ ζπλεηζθνξάο αλαιχζεθε
ελδειερψο, ε ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηνπο ηξεηο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Δπηηξνπή Διέγρνπ, Management θαη Δμσηεξηθφο Έιεγρνο
(IIA, 2003; Gramling et. al., 2004; Adamec et. al., 2005). Ζ ελ ιφγσ αλάιπζε
επηβεβαίσζε ηελ χπαξμε ηζρπξήο ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο.

6.3 Πεξηνξηζκνί – Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα
Ο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο νξηνζεηείηαη ζηελ έιιεηςε
πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θξίζεθε ζθφπηκν σο πξψην ζηάδην ε παξάζεζε θαη
θαηαλφεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δχν ελλνηψλ.
Με γλψκνλα ηνλ αλσηέξσ πεξηνξηζκφ πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα, ζε ζπλέρεηα
θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί ε εληνλφηεξε
ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, ψζηε λα επηβεβαησζεί θαη κε πξαθηηθέο
εθαξκνγέο ηφζν ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο φζν θαη ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ
πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο εηαηξηθήο
απφδνζεο. Δπηπιένλ πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή κειινληηθήο έξεπλαο, ε νπνία λα

ειίδα 96 απφ 108

Γηεξεύλεζε ηεο ρέζεο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
ππφ ηεο: Κεζίζεο Δπαλζίαο

θαηεγνξηνπνηήζεη ηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα πνπ ζπλδένπλ ηηο ηξεηο έλλνηεο
(εζσηεξηθφο

έιεγρνο,

εηαηξηθή

δηαθπβέξλεζε

θαη

εηαηξηθή

απφδνζε).

Οινθιεξψλνληαο, πξνηείλεηαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ζρέζεο ησλ
παξαπάλσ κεηαβιεηψλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ ελδπλάκσζή ηεο. Δλ
θαηαθιείδη, κπνξεί λα ιερζεί φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί θαη πξέπεη λα
ζπλδξάκεη θαηαιπηηθά κέζσ πξνάζπηζεο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
ζηελ αχμεζε ηεο εηαηξηθήο απφδνζεο θαη γεληθφηεξα ζηελ αλάπηπμε ησλ
νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ.
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