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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 κέρξη θαη ζήκεξα ε Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε (corporate governance) απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζέκα κειέηεο θαη 

πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο φζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο άιια θαη ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν. 

Κίλεηξν γηα ηελ ελαζρφιεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ 

πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη νη δηαζηξεβιψζεηο ησλ 

ινγηζηηθψλ απεηθνλίζεσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηφρνο ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ησλ κηθξνκεηφρσλ θαη 

ησλ πηζησηψλ. Δπηπιένλ, ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. 

Δηδηθφηεξα, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην φζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή «κεραληζκψλ» Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίνη θπξίσο εκθαλίδνληαη 

κε εζεινληηθφ ραξαθηήξα. 

εκαληηθέο είλαη νη πξνζπάζεηεο δηαθφξσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ γηα ηελ 

δηαηχπσζε αξρψλ θαη θαλφλσλ Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί φηη θπβεξλήζεηο δηαθφξσλ ρσξψλ έρνπλ εθαξκφζεη ππνρξεσηηθέο 

ξπζκίζεηο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ. ηελ Δπξψπε ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα 

δεκνζηνπνηήζεθαλ εηθνζηπέληε θψδηθεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν ηελ 

εθαξκνγή ηνπο απφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

Ζ παξνχζα κειέηε επηδηψθεη λα αλαιχζεη γηα ην αλ ππάξρεη ή φρη ζπζρέηηζε 

κεηαμχ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ δηεζλή ρψξν αιιά θαη ζηελ Διιάδα. Κξίλεηαη, ζθφπηκν φκσο, πξηλ 

ηελ αλάιπζε ηεο πξναλαθεξζείζαο ζπζρέηηζεο, ε εηζαγσγή ηνπ αλαγλψζηε ζηηο 

βαζηθέο έλλνηεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα πην 

νινθιεξσκέλε θαη θαηαλνεηή εηθφλα ζην βαζκφ πνπ καο επηηξέπεη ε ππάξρνπζα 

δηεζλήο θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία.   
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1.1 Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο 

Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο νη 

νπνίνη δξνπλ ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Όζνλ 

αθνξά ηε κηθξννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε, νη ελδνεπηρεηξεζηαθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο κηαο 

επηρείξεζεο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζηνλ βαζκφ πνπ νη 

καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ζρεδηάδνληαη απφ ππεξεζληθά φξγαλα θαη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. ην πιαίζην απηφ, ην είδνο ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε κηα εηαηξία πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην απνηέιεζκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη πξννπηηθψλ ηεο (Ξαλζάθεο, Σζηπνχξε θαη παλφο, 

2003). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ψζηε ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη νη ζπλέπεηεο 

πνπ έρεη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε λα απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο 

δηεζλψο, θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ φγθν ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. 

Δπηπιένλ, πξφζθαηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη δηαζηξεβιψζεηο ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζε επηρεηξήζεηο – θνινζζνχο παγθνζκίσο, φπσο ε 

Enron ζηελ Ακεξηθή, ε Parlamat ζηελ Ηηαιία θαη άιιεο πεξηπηψζεηο, είραλ σο 

ζπλέπεηα ηε ξήμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ επελδπηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Απηή ε 

θαηάζηαζε απνηέιεζε θαη ηελ έλαξμε ζπδεηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, επελδπηψλ θαη ζπκκεηερφλησλ θαη εηδηθφηεξα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ. πλέπεηα απηψλ ησλ ζπλζεθψλ 

απνηέιεζε ε επέθηαζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε φιεο ηηο νηθνλνκίεο, είηε 

αλεπηπγκέλεο, είηε αλαπηπζζφκελεο, φρη φκσο ζηελ ίδηα έθηαζε.  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε εθαξκφδεηαη θαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή πξφθιεζε θαζψο νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο απνηεινχλ θαη ηε βάζε γηα ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε απηψλ ησλ 

ρσξψλ. Απηέο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ κηα πγηή θαη ζηαζεξή κεηνρηθή βάζε θαη λα πξνθξίλνπλ πξαθηηθέο 

δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ καθξνρξφληα επελδπηηθά 

θεθάιαηα (Maher θαη Andersson, 1999). 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα, ην νπνίν δηαθέξεη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, 

είλαη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 
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θαλφλεο ζα πξέπεη λα επηβάιινληαη ή ζα πξέπεη λα έρνπλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα; 

Αξθεηέο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζε πξψηε 

θάζε πξνηηκνχλ ηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα ησλ θαλφλσλ θαη ησλ αξρψλ ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο έρεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα, ζε άιιεο φρη. Δθεί φπνπ δεκηνπξγνχληαη εκπφδηα ζα πξέπεη ε 

επηρείξεζε λα πξνβεί ζε επηβνιή ησλ θαλφλσλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ηελ δηαθάλεηα ηεο εηαηξίαο. Πάλησο 

θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα δίλεηε κεγάιε ζεκαζία ζηελ ζσζηή θαη 

αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο θαη 

ζηελ θαηάξηηζε αμηφπηζησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηφρνο ησλ εηαηξηψλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ε νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

Σν βαζηθφ εξψηεκα, ην νπνίν ζα αλαιπζεί θαη ζε απηή ηελ εξγαζία, είλαη γηα ην 

αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επίδνζεο. Αλ λαη, ππάξρεη ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπζρέηηζε; Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 

θαηά θαηξνχο έρεη ζρεκαηηζηεί ε άπνςε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε θαη κάιηζηα ζεηηθή. 

πλέπεηα απηήο ηεο άπνςεο, είλαη ην γεγνλφο φηη δεκηνπξγνχληαη αμηφπηζηα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Απηφ βνεζά ζην λα θαηαθηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο κηα θαιή αληαγσληζηηθή ζέζε ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ζην λα είλαη εθηθηή θαη κία ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο. Έρεη 

απνδεηρηεί κέζα απφ δηάθνξεο έξεπλεο φηη, εηαηξίεο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ αξρέο 

«θαιήο» Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαηαθέξλνπλ λα απνηειέζνπλ πφιν έιμεο 

καθξνπξφζεζκσλ θεθαιαίσλ θαη λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ. 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη επελδπηέο είλαη ζε ζέζε λα πιεξψζνπλ 

πςειφηεξεο ηηκέο γηα κεηνρέο πνπ αλήθνπλ ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ 

ηζρπξά ζπζηήκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε κία έξεπλα, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 2002, απφ ηελ εηαηξία Mc Kinsey, πξνέθπςαλ ηα έμεο 

απνηειέζκαηα. Σν 80% ησλ εξσηεζέλησλ ζα πιήξσλαλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ κηα ηζρπξή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Ζ πςειφηεξε 

απηή ηηκή (premium) δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, αλάινγα κε ην ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη. Ζ ππεξαμία απηή γηα ηελ Βφξεηα Ακεξηθή θπκαίλεηαη 

θαηά κέζν φξν, απφ 12% έσο 14%, ελψ γηα ηε Λαηηληθή Ακεξηθή είλαη απφ 20% 
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κέρξη 25%, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Αζία. Σέινο, γηα ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε ε ππεξαμία μεπεξλά ην 30%. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο, παξφιν απηά ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο κεζνδνινγηθέο δπζθνιίεο. Απηφ εμεγείηε απφ ην γεγνλφο, φηη ππάξρνπλ 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο φζνλ αθνξά ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαζψο 

θαη πνιιαπιέο έλλνηεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζηελ δνκή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη, ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ζην θαηά πφζν δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα κέζα ζηελ εηαηξία θαη ζηνλ έιεγρν. 

Δπίζεο, πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ επηρείξεζεο θαη ζπκκεηερφλησλ 

(stakeholders). Έλα άιιν ζεκαληηθφ θνκκάηη είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο «θαιήο» θαη ηεο 

«θαθήο» Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ζπλδέεηαη κε έλλνηεο, φπσο ε θεξδνθνξία, ε ηηκή 

ηεο κεηνρήο, ε εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δχν 

ελλνηψλ παξαηεξείηαη κία ζχγρπζε θαη κία δπζθνιία φζνλ αθνξά ηνλ πιήξε 

πξνζδηνξηζκφ ηνπο θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο αθξηβήο ζπζρέηηζήο ηνπο.   

θνπόο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε θαη ε αλαθνξά ζηηο αξρέο πνπ ηελ δηέπνπλ. Δπηπιένλ, ζα γίλεη 

αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε κηαο επηρείξεζεο 

ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν φζν θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

ην πξώην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε κία γεληθή ζεψξεζε γηα ηελ εμεηαδφκελε 

έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηη απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα ηελ 

ελαζρφιεζε θαη ηε δηεξεχλεζε έλλνηαο απηήο θαη γίλεηαη αλαθνξά θαη ζην εξψηεκα 

γηα ην αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επίδνζεο. 

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη νξηζκνί ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνζαθήληζε θαη ζηελ θαηαλφεζε 

απηήο ηεο έλλνηαο. Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη γεγνλφηα ηα νπνία απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ, ηελ εμέιημε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθπβέξλεζεο ζε δηάθνξεο 
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επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν. ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ην 

πξφβιεκα «εληνινδφρνπ- εληνιέα» ( principal- agent problem). Δπίζεο, αλαθέξνληαη 

νη Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ ΟΟΑ ην 

1999. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη εηδηθνί κεραληζκνί ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, πνπ 

δηαρσξίδνληαη ζε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ έιεγρν. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θάπνηνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

αθνξνχλ ηνπο κεηφρνπο, ηνπο πηζησηέο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνλ δαλεηζκφ θαη 

ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν. ηελ ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα θχξηα ζπζηήκαηα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ηέινο, ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζηηο 

αμηνινγήζεηο πνπ αθνξνχλ ην επίπεδν Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ππάξρεη ζε 

δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη πνιιέο εκπεηξηθέο κειέηεο απφ ην δηεζλή 

ρψξν, νη νπνίεο αλαιχνπλ γηα ην αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κία ζεσξεηηθή αλαθνξά γηα ην επίπεδν ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηα ζηάδηα εμέιημεο. ηελ 

ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ λφκν Ν.3016/2006, ν νπνίνο αθνξά ηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξίεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη αλαθέξεηαη ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ην πιήξεο θαη 

ζχγρξνλν κνληέιν απφ ηελ ΔΥΑΔ θαη αλαθέξνληαη ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ 

γίλεη ζηελ Διιάδα θαη θαλεξψλνπλ γηα ην αλ ππάξρεη ή φρη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ζρεηηθά κε ηελ ζπζρέηηζε ή κε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ζε δηεζλέο θαη ζε ειιεληθφ επίπεδν. 

Ζ βηβιηνγξαθία ε νπνία είλαη δηαζέζηκε θαη ζρεηηθή κε ην ζέκα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη νγθψδεο θαη είλαη γξακκέλε θπξίσο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη 

πξνέξρεηαη απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαζψο ε 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην.     
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2.1 Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη νξηζκνί θαζψο θαη νη 

Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ ΟΟΑ ην 

1999 θαη απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Σν 2004, νη αξρέο αλαδηαηππψζεθαλ απφ ηνλ ΟΟΑ ιφγσ ησλ πνιιψλ θαη 

δπλακηθψλ εμειίμεσλ πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ελφηεηα 2.2 παξαηίζεληαη δηάθνξνη νξηζκνί, νη νπνίνη 

έρνπλ δηαηππσζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο αλά ηνλ θφζκν, ζηελ ελφηεηα 2.3 

παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηελ ελφηεηα 2.4 

αλαιχεηαη ην πξφβιεκα ηνπ «εληνινδφρνπ- εληνιέα». ηελ ελφηεηα 2.5 γίλεηαη 

αλάιπζε ησλ Αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηέινο, ζηελ ελφηεηα 2.6 

παξαηίζεληαη νη εηδηθνί κεραληζκνί έιεγρνπ λνκηκφηεηαο, νη νπνίνη ρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο : α) ν εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη β) ν εμσηεξηθφο έιεγρνο.  

 

2.2 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε: Δλλνηνινγηθό Πεξηερόκελν  

 Τπάξρνπλ πάξα πνιινί νξηζκνί, νη νπνίνη εμεγνχλ ηελ έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, κεξηθνί απφ απηνχο παξαηίζεληαη παξαθάησ. Ζ Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε εθθξάδεη, γεληθφηεξα, κία θηινζνθία θαη απνηππψλεη ηηο αληηιήςεηο 

γχξσ απφ ηελ εμνπζία θαη ηνπο ηξφπνπο ελάζθεζήο ηεο. Αμηνινγεί ηνπο επηκέξνπο 

θνξείο πνπ κεηέρνπλ ζηελ εμνπζία θαη επηρεηξεί ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο, 

κε άμνλα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, πξνο επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Ο ζηφρνο πνηθίιιεη, 

αλάινγα κε ην ζχζηεκα πνπ ζα έρεη πηνζεηεζεί, δειαδή αλάινγα κε ηε θηινζνθία 

πνπ ζα εθθξάδεη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε σο έλλνηα (Μνχδνπιαο, 2003). Οη Shleifer 

θαη Vishny (1997) αλαθέξνπλ ζε έξεπλα ηνπο φηη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη κε ην 

φπνην αζρνιείηαη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη ην πψο νη ρξεκαηνδφηεο δηαθφξσλ 

επηρεηξήζεσλ ζα εμαζθαιίζνπλ φηη ζα ιάβνπλ ηελ απφδνζε ηνπο γηα ηηο επελδχζεηο 

πνπ έρνπλ θάλεη. Ο La Porta (2000) ππνζηεξίδεη φηη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη νη 

κεραληζκνί ηεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ επελδπηψλ 

(πηζησηέο θαη κέηνρνη) ελάληηα ζηηο ηπρφλ αηαζζαιίεο ησλ εζσηεξηθψλ, πνπ είλαη ε 

Γηνίθεζε θαη νη κάλαηδεξ. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο σο 
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Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδεη κηα 

επηρείξεζε ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ ηεο αιιά θαη φισλ 

απηψλ πνπ έρνπλ λφκηκα ζπκθέξνληα ζηελ εηαηξία θαη λα εμαζθαιίζεη ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Ο ΟΟΑ (1999) θαη 

ε Δπηηξνπή Cadbury ( Cadbury Report, 1992) νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο σο έλα ζχζηεκα ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο λα 

ειέγρνληαη θαη λα παξαθνινπζνχληαη. Γεληθά, ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε εμεηδηθεχεη 

ηε δηάξζξσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε κία εηαηξία, φπσο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηα αλψηαηα 

εθηειεζηηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, νη κέηνρνη θαη νη άιινη ελδηαθεξφκελνη κέζα ή έμσ 

απφ ηελ εηαηξία (stakeholders) (Ξαλζάθεο, Σζηπνχξε θαη παλφο, 2003). Σέινο, έλαο 

θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο είλαη φηη: Ο φξνο εηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη ην ζπλνιηθφ 

ζχζηεκα δηθαησκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ, πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί εζσηεξηθά 

θαη εμσηεξηθά σο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ αλακεηγλχνληαη ζηελ εηαηξηθή 

δξαζηεξηφηεηα (stakeholders) (Μνχδνπιαο, 2003). Αθνινπζεί ζρεηηθφο πίλαθαο: 

πγγξαθέαο Υξνλνινγία Οξηζκόο 

Μνχδνπιαο 2003 Ο φξνο εηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα 

δηθαησκάησλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ 

ησλ παξαγφλησλ. 

Shleifer θαη Vishny 1997 Οη ρξεκαηνδφηεο δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη 

ζα ιάβνπλ ηελ απφδνζε ηνπο γηα ηηο επελδχζεηο πνπ έρνπλ 

θάλεη. 

La Porta 2000 Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη νη κεραληζκνί ηεο είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ επελδπηψλ, 

ελάληηα ζηηο αηαζζαιίεο ησλ εζσηεξηθψλ. 

Διιεληθή Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο 

 Σν ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε ψζηε 

λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ ηεο αιιά θαη φισλ 

απηψλ πνπ έρνπλ λφκηκα ζπκθέξνληα ζηελ εηαηξία. 

ΟΟΑ 1999 Ζ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο σο έλα ζχζηεκα ην νπνίν δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο λα ειέγρνληαη θαη λα 

παξαθνινπζνχληαη. 

Ξαλζάθεο, 

Σζηπνχξε θαη 

παλφο 

2003 Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε εμεηδηθεχεη ηε δηάξζξσζε ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε κία εηαηξία. 

Πίλαθαο 1: Οξηζκνί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
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2.3 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε: Ιζηνξηθή Δμέιημε 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ησλ Ξαλζάθε, Σζηπνχξε θαη παλνχ, 2003, 

δηάθνξα θεξδνζθνπηθά επεηζφδηα θαη θαηλφκελα επηρεηξεζηαθψλ ζθαλδάισλ θαη 

ρξενθνπηψλ έρνπλ θαηαγξαθεί ηζηνξηθά ζηηο θεθαιαηαγνξέο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Απφ ηε θνχζθα ηεο εηαηξίαο South Sea ην 1720 ζηε Βξεηαλία, ηνλ παληθφ ηνπ 1873 

ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ην κεγάιν θξαρ ηνπ 1929, κέρξη ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο Wall Street ην 1987 θαη ην πξφζθαην θχκα ινγηζηηθψλ ζθαλδάισλ 

θαη ρξενθνπηψλ κεγάισλ εηαηξηψλ, φπσο ηεο Enron, ηεο HealthSouth, ηεο Tyco θαη 

ηεο Worldcom, θεληξηθφ δεηνχκελν παξακέλεη ε απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ 

κεηφρσλ. Ζ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ε έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ησλ 

επελδπηψλ/ κεηφρσλ, νη απνηειεζκαηηθνί θαη αλεμάξηεηνη έιεγρνη, ε ηζρπξνπνίεζε 

ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ε θαηάξηηζε 

αμηφπηζησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο πξνθιήζεηο ζηηο 

νπνίεο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί θάζε νξγαλσκέλε θεθαιαηαγνξά. Απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά ερέγγπν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηφρσλ θαη ηελ απνθπγή ή ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε επηρεηξεκαηηθψλ 

δπζιεηηνπξγηψλ θαη θαθνδηαρεηξίζεσλ. πλήζσο, νη κεγάιεο θξίζεηο δίδνπλ ην 

έλαπζκα γηα ηε ιήςε κηαο ζεηξάο κέηξσλ θαη ηελ αλάιεςε δηαθφξσλ εζεινληηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. Σελ θξίζε ηνπ 1929 δηαδέρζεθε κηα ζεηξά κέηξσλ, φπσο ε 

ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Σίηισλ θαη πλαιιάγκαηνο, νη πεξηνξηζκνί ζηε 

δεκηνπξγία ππξακίδαο, ν έιεγρνο ησλ ππνρξεσηηθψλ πνζνζηψλ δηαζεζίκσλ θ.α. 

(Galbraith, 1993). ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηα ζθάλδαια εηαηξηψλ, φπσο ηεο BCCI θαη 

ηεο Maxwell, θαζψο θαη ε αληηπαξάζεζε γηα ην χςνο ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ νδήγεζε ζηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο  Cadbury, πνπ ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1992 δηεηχπσζε έλα εζεινληηθφ θψδηθα γηα ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε. ηελ Ηαπσλία, κεηά ηελ θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, άλνημε έλαο 

κεγάινο δηάινγνο γηα ηηο αιιαγέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ πξφηαζε λφκνπ, 

πνπ ςεθίζηεθε κέζα ζην 2003, πξνβιέπεη ηελ εηζαγσγή κηαο ζεηξάο αγγινζαμνληθψλ 

κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο ηεο εθηειεζηηθήο δηνίθεζεο, φπσο ε ζχζηαζε 

επηηξνπψλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε ζπκκεηνρή αλεμάξηεησλ κειψλ ζηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θ.α. Σα πξφζθαηα ζθάλδαια κεγάισλ ακεξηθαληθψλ εηαηξηψλ, 

φπσο ηεο Enron, ηεο HealthSouth, ηεο Tyco θαη ηεο Worldcom, νδήγεζαλ ζηελ 

πηνζέηεζε λένπ λφκνπ γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2002 απφ ην 
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Ακεξηθάληθν Κνγθξέζν (Sarbanes- Oxley Bill). Δπίζεο, ην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο 

Τφξθεο έρεη πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ πξφζζεηα θξηηήξηα εηζαγσγήο εηαηξηψλ, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα απαξηίδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ απφ 

αλεμάξηεηα κέιε, ε ειεγθηηθή επηηξνπή λα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ 

αλεμάξηεηα κέιε κε έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλψζεηο, θαη λα 

ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ νη εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εμάιινπ, αλέζεζε ζε εηδηθή 

νκάδα εηδηθψλ ππφ ηνλ Jaap Winter (Winter Group) λα θάλεη πξνηάζεηο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ  Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά 

κε ην λφκν πεξί εηαηξηψλ. Μεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ εμέηαζε ε νκάδα εξγαζίαο ήηαλ 

θαη απηφ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. πγθεθξηκέλα, πξνηάζεθε ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή λα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε κηαο ζεηξάο νδεγηψλ πξνο ηηο ρψξεο- κέιε γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (π.ρ. ππνρξεσηηθή έθδνζε απφ ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο έθζεζεο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ππνινγηζκφο ηνπ 

θφζηνπο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ζηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο, θαζνξηζκφο 

ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο). Αλ θαη δελ 

ζπζηήλεηαη ε δεκηνπξγία επξσπατθνχ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ε νκάδα 

εξγαζίαο ζπζηήλεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ησλ ρσξψλ- κειψλ, ψζηε λα 

απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Winter Report, 2002). 

Πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί θαη εγρψξηνη θνξείο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

βειηηψζνπλ ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε 

κηα εηαηξία, έρνπλ δηαηππψζεη κηα ζεηξά απφ βέιηηζηεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο έρνπλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία 

έρνπλ δεκνζηεπηεί πάλσ απφ 50 θψδηθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε πάλσ απφ 60 

ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζηηο ΖΠΑ, ηε Γαιιία, ηε 

Γεξκαλία θαη ηελ Διιάδα, σο ηε Νφηηα Αθξηθή, ηελ Κνξέα, ηελ Ηλδία θαη ηελ 

Απζηξαιία, είηε κε πξσηνβνπιία ησλ αξκφδησλ αξρψλ (ρξεκαηηζηήξηα, επνπηηθέο 

αξρέο, ππνπξγεία, δηεζλείο νξγαληζκνί), είηε κε πξσηνβνπιία ζπιινγηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ (ελψζεηο ζεζκηθψλ επελδπηψλ, ζχλδεζκνη 

επηρεηξήζεσλ, ελψζεηο κεηφρσλ, αζθαιηζηηθά ηακεία θ.α.) δηαηππψλεηαη κηα ζεηξά 

απφ αξρέο θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ, ζε εζεινληηθή βάζε, ζπζηήλεηαη 

πξνο ηηο (εηζεγκέλεο) επηρεηξήζεηο λα πηνζεηήζνπλ. ε φινπο ηνπο θψδηθεο 
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παξαηεξείηαη κηα εληαία αληηκεηψπηζε βαζηθψλ δεηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

δελ ιείπνπλ φκσο θαη δηαθνξεηηθέο ζπζηάζεηο ζε επηκέξνπο δεηήκαηα. Ζ πνηθηιία 

ησλ ζπζηάζεσλ απνξξέεη απφ ην δηαθνξεηηθφ λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην θάζε 

ρψξαο, ηε δηαθνξεηηθή εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη αληηκεηψπηζε κηαο ζεηξάο δεηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε θ.α.      

 

2.4 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε: Πξόβιεκα «εληνινδόρνπ- εληνιέα»   

 Οη Berle θαη Means (1932), ζε έξεπλα ηνπο, αλαιχνπλ ην πξφβιεκα ηνπ 

«εληνινδφρνπ- εληνιέα» (principal- agent problem), ην νπνίν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σν πξφβιεκα απηφ νπζηαζηηθά αθνξά ηνλ 

ηξφπν επηινγήο ησλ εληνινδφρσλ, δειαδή ησλ ηθαλφηεξσλ δηαρεηξηζηψλ ηεο εηαηξίαο, 

ην πψο απηνί ζα είλαη αμηφπηζηνη θαη θπξίσο κε πνηνλ ηξφπν ζα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

εληνιείο, πνπ είλαη νη ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο. πρλή είλαη επίζεο θαη ε εκθάληζε 

αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ, πνπ είλαη νη ηδηνθηήηεο, θαη ησλ 

δηαρεηξηζηψλ (εθηειεζηηθή δηνίθεζε). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί νη δηαρεηξηζηέο λα 

επηζπκνχλ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ελψ νη κέηνρνη αχμεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Γίλεηε θαηαλνεηφ φηη νη πξνζδνθίεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δχν πιεπξψλ έξρνληαη ζε 

αληηπαξάζεζε. Σν ζχζηεκα ηελ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ζαλ 

ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν πιεπξψλ, θαζψο θαη ηελ φζν 

δπλαηφλ γίλεηε επζπγξάκκηζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην άξηζην επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θεξδνθνξίαο. Σελ άπνςε απηή θαίλεηαη λα αζπάδνληαη θαη 

νη Shleifer θαη Vishny (1997) θαη ν Tirole (1999), ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ 

δηεμάγεη. 

 Έλα άιιν ζέκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ νη 

εηαηξίεο είλαη ε ζχγθξνπζε κεηαμχ κεγαινκεηφρσλ θαη κεηφρσλ κεηνςεθίαο. Απηφ 

θπξίσο ζπλαληάηαη ζε επηρεηξήζεηο κε κεγάιε ζπγθέληξσζε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην. 

Παξάκεηξνη νη νπνίνη βνεζνχλ ζηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν κεξψλ είλαη ε 

ζχζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα παξάδεηγκα ζα πξέπεη λα νξηζζεί ην πνηνο 

ζα είλαη ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, γηα ην πνηεο ζα είλαη νη 

γλψζεηο ησλ κειψλ θαη ε χπαξμε επηηξνπψλ κέζα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Μία 
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άιιε παξάκεηξνο είλαη ε χπαξμε επαξθνχο δηαθάλεηαο θαη απνθάιπςεο 

πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ κεηφρσλ, είηε είλαη κεγαινκέηνρνη, είηε κέηνρνη κεηνςεθίαο. Καη ηέινο, ν βαζκφο 

θνηλσληθήο επζχλεο ηεο εηαηξίαο. Όια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απνηεινχλ 

ηε βάζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ πιεπξάο ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ. 

 

2.5 Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

2.5.1 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο 

 Σν 1999 ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη πλεξγαζίαο (ΟΟΑ), κε 

ηνλ Κψδηθα γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, δεκνζίεπζε ηηο βαζηθέο αξρέο, νη νπνίεο 

ζα πξέπεη λα δηέπνπλ θάζε ξχζκηζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Απηέο νη 

αξρέο έρνπλ σο ζηφρν, λα βνεζήζνπλ ηηο θπβεξλήζεηο φισλ ησλ ρσξψλ θαη φρη κφλν 

ησλ ρσξψλ- κειψλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΟΟΑ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα 

βειηηψζνπλ ην λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρνπλ νδεγίεο θαη πξνηάζεηο ζηα ρξεκαηηζηήξηα, ζηνπο επελδπηέο θαη ζηηο 

εηαηξίεο, νη νπνίνη έρνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ δηακφξθσζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη αξρέο, θπξίσο, απεπζχλνληαη ζε εηαηξίεο εηζεγκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην, σζηφζν ζε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ 

ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε επηρεηξήζεσλ, κε εηζεγκέλσλ. Πξννξίδνληαη λα είλαη 

πξνζηηέο, θαηαλνεηέο θαη ζπλνπηηθέο γηα ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη έρνπλ έλα ξφιν 

θπξίσο εζεινληηθφ, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζην «βέιηηζην επίπεδν». Σν πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ην λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο, φπσο ε επηρεηξεκαηηθή 

δενληνινγία, ε εηαηξηθή επαηζζεηνπνίεζε φζνλ αθνξά θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ζπκθέξνληα δηαθφξσλ θνηλνηήησλ πνπ δξνπλ νη εθάζηνηε επηρεηξήζεηο. Απηνί είλαη 

κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ θήκε θαη 

ζηελ καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηεο εηαηξίαο. 

 Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απνηειεί έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

ησλ επελδπηψλ. Ζ «θαιή» Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη ηα 
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θαηάιιεια θίλεηξα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο λα επηδηψθνπλ 

ζηφρνπο πνπ λα είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ θαη ηεο εηαηξίαο. Αλαγθαία, 

επίζεο, θξίλεηε θαη ε παξνπζία ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ θαιφ είλαη λα έρνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

ζην ζχλνιφ ηνπο, βνεζνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο. Δπηπιένλ, ην 

θφζηνο θεθαιαίνπ κεηψλεηαη θαη νη επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηνπο πφξνπο ηνπο πην απνηειεζκαηηθά, ζηεξίδνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε.  

 Όπσο παξνπζηάζηεθε θαη παξαπάλσ ε «θαιή» εηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζα 

πξέπεη λα έρεη ζαλ ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ θαη ηελ 

απνθπγή ζπγθξνχζεσλ κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη αξρέο δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ην ζέκα απηφ θαη επηθεληξψλνληαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην δηαρσξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ. Ο ξφινο ηνπο είλαη 

κε δεζκεπηηθφο θαη δελ απνζθνπνχλ ζην λα επηβάιινπλ ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία. θνπφο ηνπο είλαη λα ρξεζηκεχνπλ σο έλα ζεκείν αλαθνξάο. 

Οη αξρέο έρνπλ εμειηθηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα πξέπεη θάζε θνξά λα επαλεμεηάδνληαη 

θάησ απφ ην πξίζκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εμειίμεσλ. 

 Οη έληνλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ 

νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε γηα αλαδηαηχπσζε ησλ αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη 

αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ΟΟΑ ην 2004 δεκνζίεπζε 

αλαζεσξεκέλεο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ(OECD, 2004).     

 

2.5.2 Δμαζθάιηζε ηεο βάζεο γηα έλα απνηειεζκαηηθό πιαίζην Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 Σν πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηηο δηαθαλείο 

θαη απνηειεζκαηηθέο αγνξέο, λα είλαη ζπκβαηφ κε ην λφκν θαη λα δηαηππψλεη κε 

ζαθήλεηα ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επνπηηθψλ, 

εθηειεζηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ. Οη λνκηθέο θαη ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο, πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο πξαθηηθέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζε 

ζπκθσλία κε ην λφκν. Ζ δηάθξηζε ησλ επζπλψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αξρψλ ζα 
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πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο. Οη επνπηηθέο, εθηειεζηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηελ εμνπζία, ηνπο πφξνπο θαη ηελ αθεξαηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο κε αθεξαηφηεηα θαη αμηνπηζηία. Οη απνθάζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 

είλαη έγθαηξεο, δηαθαλείο θαη απνζαθεληζκέλεο. Σέινο, ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζηελ απφδνζε ηεο νηθνλνκίαο, 

ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο αγνξάο θαη ζηα θίλεηξα πνπ δεκηνπξγεί γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά. ηφρνο ηνπ είλαη ε πξνψζεζε δηαθαλψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ αγνξψλ.  

 

2.5.3 Σα δηθαηώκαηα ηωλ κεηόρωλ 

 Απηφ ην πιαίζην αθνξά ηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ. Σα βαζηθά δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ είλαη: 

1) ε δηαζθάιηζε ησλ κεζφδσλ θαηαγξαθήο ηεο ηδηνθηεζίαο 

2) ε κεηαθνξά ή κεηαβίβαζε κεηνρψλ 

3) ε ιήςε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη πιηθνχ ζρεηηθά κε ηελ εηαηξία ζε ηαθηηθή 

θαη έγθαηξε βάζε 

4) ε ζπκκεηνρή θαη ην δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο 

5) ε εθινγή θαη ε απνκάθξπλζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

6) ε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο 

Οη κέηνρνη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη επαξθψο γηα ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξία, φπσο:  

 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

 έθδνζε κεηνρψλ 

 έθηαθηεο ζπλαιιαγέο, φπσο κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην νπνίν κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη πψιεζε ηεο 

επηρείξεζεο. 
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Οη κέηνρνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ςεθίδνπλ ζηηο γεληθέο 

ζπλειεχζεηο, θαζψο θαη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ην πνηνη είλαη νη θαλφλεο πνπ 

δηέπνπλ ηηο ζπλειεχζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ςεθνθνξίαο. 

Οη θαλφλεο είλαη: 

1) νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ πιήξεο θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

ηνπνζεζία, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ γεληθψλ 

ζπλειεχζεσλ, θαζψο θαη ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζηηο ζπλειεχζεηο 

2) νη κέηνρνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ 

εηήζην εμσηεξηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν, λα πξνηείλεη ςεθίζκαηα θαη λα ζέζεη 

γεληθφηεξα ζέκαηα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη λα δίλνπλ ιχζεηο κέζα ζε 

ινγηθά πιαίζηα 

3) ε δηεπθφιπλζε ησλ κεηφρσλ ζηε ζπδήηεζε εηαηξηθψλ ζεκάησλ, φπσο ε 

εθινγή λέσλ κειψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

4) νη κέηνρνη λα κπνξνχλ λα ςεθίδνπλ είηε βξίζθνληαη ζηε ζπλέιεπζε, είηε φρη. 

Απαηηείηαη ε δεκνζηνπνίεζε νπνηνδήπνηε κεραληζκψλ ή δηαζξψζεσλ θεθαιαίνπ 

πνπ επηηξέπνπλ ζε νξηζκέλνπο κεηφρνπο λα αζθνχλ έιεγρν, πνπ είλαη δπζαλάινγνο 

κε ηελ θπξηφηεηα ησλ κεηνρψλ ηνπ. Οη αγνξέο ηνπ εηαηξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ κε απνηειεζκαηηθφ θαη δηαθαλή ηξφπν, πξνθεηκέλνπ νη κέηνρνη λα 

γλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, 

πψιεζεο ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ηεο πεξηνπζία κηαο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, ζε 

πεξίπησζε εμαγνξάο λα κελ γίλεηαη ηίπνηα κεξνιεπηηθά γηα ηελ νρχξσζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έλαληη ηεο ππνρξέσζήο ηνπο γηα ινγνδνζία. Θα πξέπεη λα 

δηεπθνιχλεηαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο φισλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ 

ζεζκηθψλ επελδπηψλ. Οη ζεζκηθνί επελδπηέο ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηνχλ ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνξά ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη ηνλ ηξφπν πηζαλήο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ, πνπ κπνξεί λα έρεη αληίθηππν ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο. 

Σέινο, νη κέηνρνη θαη νη ζεζκηθνί επελδπηέο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη ν έλαο ηνλ 

άιινλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ηνπο δηθαηψκαηα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο Αξρέο.   
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2.5.4 Η ηζόηηκε  κεηαρείξηζε ηωλ κεηόρωλ 

χκθσλα κε απηή ηελ αξρή ην πιαίζην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

κεηφρσλ κεηνςεθίαο θαη ησλ αιινδαπψλ. Όινη νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα ρξήδνπλ 

ζσζηήο θαη δίθαηεο αληηκεηψπηζεο, φζνλ αθνξά ηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο, κε ηε ιήςε απνηειεζκαηηθήο απνδεκίσζεο. Όινη νη κέηνρνη ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, δειαδή λα έρνπλ φινη 

ηα ίδηα αθξηβψο δηθαηψκαηα. Με ηε ζεηξάο ηνπο νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ελήκεξνη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη ηη δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο, 

πξηλ πξνβνχλ ζηελ αγνξά ηνπο. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ςεθνθνξίαο, ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε ζπλαίλεζε ησλ ηάμεσλ πνπ είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο κε απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο. Γηα ηνπο κεηφρνπο κεηνςεθίαο, ζα πξέπεη 

λα παξέρεηαη επαξθήο πξνζηαζία απφ θαηαρξεζηηθέο ελέξγεηεο απφ ηνπο 

κεγαινκεηφρνπο θαη λα δίδεηε επαξθήο απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη 

ηέηνην. Έγθπξε ζα πξέπεη λα ζεσξείηε ε ςεθνθνξία κε αληηπξνζψπνπο κε 

εμνπζηνδφηεζε, επηπιένλ, νη δηαδηθαζίεο ηεο ςεθνθνξίαο ζα πξέπεη λα 

δηαδξακαηίδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ φισλ ησλ κεηφρσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απαγνξεχνληαη νη πξνζσπηθέο 

ελέξγεηεο θαη νη εζσηεξηθέο αιιαγέο πνπ είλαη θαηαρξεζηηθέο θαη ηέινο, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ην ζπκβνχιην γηα ηπρφλ πιηθφ, 

ζπκθέξνλ ζε νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή, πνπ ππάξρεη θαη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα έρεη 

επίπησζε ζηελ εηαηξία. 

2.5.5 Ο ξόινο ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

Σν πιαίζην ηεο εηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ αθνξά απηή ηελ αξρή, είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο απηά 

θαηνρπξψλνληαη απφ ην λφκν ή κέζσ ακνηβαίσλ ζπκθσληψλ, θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα πξνάγνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

θνξέσλ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αμίαο θαη ηε δηαηήξεζε ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξψλ 

επηρεηξήζεσλ. Πξψηνλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζεβαζκφο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δεχηεξνλ, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη απνδεκίσζε. Σξίηνλ, ζα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

θαη λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, κέζσ ηεο αλάπηπμεο 
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εηδηθψλ κεραληζκψλ βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη θπζηθά, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πιήξε, έγθαηξε θαη ηαθηηθή πιεξνθφξεζε 

αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ. Οη ελδηαθεξφκελνη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θνξέσλ 

εθπξνζψπεζεο ηνπο, έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπδεηνχλ θαη λα αλαιχνπλ δηάθνξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, ρσξίο λα ηίζεηαη ζέκα 

πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Σέινο, ην πιαίζην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηαξηηζκέλν θαη κε έλα απνηειεζκαηηθφ πιαίζην γηα πεξηπηψζεηο 

πηψρεπζεο ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή επηβνιή ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ πηζησηψλ.       

2.5.6 Γλωζηνπνίεζε θαη δηαθάλεηα 

χκθσλα κε απηή ηελ αξρή ην πιαίζην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεη, φηη ζηελ εηαηξία παξέρεηαη έγθαηξε θαη αθξηβήο πιεξνθφξεζε γηα 

φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ηεο θαηάζηαζεο, ηεο απφδνζεο, ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο. Ζ 

γλσζηνπνίεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1) ηα νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο, 

2) ηνπο ζηφρνπο ηελ εηαηξίαο, 

3) ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη ςήθνπ, 

4) ηελ πνιηηηθή ησλ απνδνρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ 

αλσηέξσλ ζηειερψλ, 

5) ηηο ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, 

6) ηνπο πξνβιεπφκελνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, 

7) ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εξγαδνκέλνπο θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο, 

8) ηε δηαθπβέξλεζε πνπ αθνξά ηηο δνκέο θαη ηηο πνιηηηθέο θαη ηδίσο ην 

πεξηερφκελν ηνπ θάζε θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο γλσζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή 

πςειήο πνηφηεηαο πξνηχπσλ ινγηζηηθήο θαζψο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε 
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κεηαβιεηψλ. Ο εηήζηνο έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ έλαλ εμσηεξηθφ, αλεμάξηεην 

θαη ηθαλφ ειεγθηή, ν νπνίνο λα δηαβεβαηψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηνπ 

κεηφρνπο φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο. Οη ειεγθηέο είλαη ππφινγνη απέλαληη ζηνπο 

κεηφρνπο θαη κφλν, έρνληαο σο θαζήθνλ ηνπο απέλαληη ζηελ επηρείξεζε λα είλαη 

επαγγεικαηίεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. Σν πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη κία απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αλαιχζεηο θαη ζπκβνπιέο απφ αλαιπηέο, 

ρξεκαηηζηέο, νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο λα είλαη ζρεηηθέο κε ηηο απνθάζεηο 

ησλ επελδπηψλ.  

2.5.7 Οη επζύλεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Ζ ηειεπηαία αξρή νξίδεη φηη ην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηνλ ζηξαηεγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο δηαρείξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 

ηελ ινγνδνζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ επηρείξεζε θαη ζηνπο κεηφρνπο. Σα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε κία ηεθκεξησκέλε 

βάζε, κε θαιή πίζηε θαη κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη πάλσ απφ φια λα βάδνπλ ην 

ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ κεηφρσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

ελεκεξσκέλνη γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ εηαηξία. Σν 

ζπκβνχιην ζα πξέπεη λα βάδεη πάλσ απφ φια ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ θαη ζα πξέπεη 

λα πιεξεί νξηζκέλεο πξνππνζέζεηο: 

1) λα επαλεμεηάδεη θάζε θνξά ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, ηα θχξηα ζρέδηα 

δξάζεο, ηελ πνιηηηθή θηλδχλνπ, ηνπο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, λα θαζνξίδεη γηα ην πνηνη ζα είλαη νη ζηφρνη 

απνδνηηθφηεηαο, λα ειέγρεη ηελ εηαηξηθή απνδνηηθφηεηα θαη λα επνπηεχεη 

ζεκαληηθέο θεθαιαηαθέο δαπάλεο, εμαγνξέο, επελδχζεηο θαη εθπνηήζεηο, 

2) λα ειέγρεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ δηαθπβέξλεζεο θαη λα 

πξνβαίλεη ζε αιιαγέο αλ ρξεηάδνληαη, 

3) λα επηιέγεη, λα αληακείβεη, λα ειέγρεη θαη λα αληηθαζηζηά, φπνπ 

ρξεηάδεηαη, βαζηθά ζηειέρε, 
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4) λα επζπγξακκίδεη ηηο απνδνρέο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κε ηα 

καθξνρξφληα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ θαη ηεο εηαηξίαο, 

5) λα δηαζθαιίδεη φηη ε ηειηθή εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ γίλεηαη κε δηαθάλεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα, 

6) λα ειέγρεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ κεηφρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πεξηπηψζεσλ θαθήο ρξήζεο ησλ εηαηξηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

7) λα δηαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ θαη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ, ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ έιεγρν θαη λα είλαη ζε πιήξε 

ζπκκφξθσζε κε ην λφκν θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, 

8) λα επηβιέπεη ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αζθεί αλεμάξηεηε θαη 

αληηθεηκεληθή θξίζε φζνλ αθνξά ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο θαη ζα πξέπεη λα έρεη 

πξφζβαζε ζε ζρεηηθή, έγθαηξε θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηηο επζχλεο ηνπ. Ζ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εληζρχεηαη απφ ηελ χπαξμε ηθαλψλ αλεμάξηεησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ (NED), ηα νπνία αζθνχλ αλεμάξηεηε θξηηηθή, ηδίσο ζε  ζέκαηα 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.  

 

2.6 Δηδηθνί Μεραληζκνί Διέγρνπ Ννκηκόηεηαο 

2.6.1 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο  

Ο Μνχδνπιαο (2003) ζην βηβιίν ηνπ «Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (Corporate 

Governance) Γηεζλήο Δκπεηξία, Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα» αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη ν έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θνξέσλ 

εμνπζηνδφηεζεο ζηελ εηαηξία εκθαλίδεη κία πνιπκνξθία, απφ ηελ πιεπξά ηφζν ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ηνπ ειέγρνπ φζν θαη ηνπ εηδηθφηεξνπ αληηθείκελνπ ηνπ. Οη κεραληζκνί 

ειέγρνπ πνπ εγθαζηδξχνληαη φκσο, ιεηηνπξγνχλ παξαπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο, θαηά 

ηξφπν ψζηε λα ζπκβάιινπλ, ν θαζέλαο απφ ηελ κεξηά ηνπ, ζηελ εθπιήξσζε ηεο 
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απνζηνιήο ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, σο κέηξνπ δηαζθάιηζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζπκθεξφλησλ αθελφο θαη ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζην ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή. 

Ζ πνιπκνξθία ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ θνξέσλ εμνπζίαο ζηελ εηαηξεία δελ απνθιείεη ηελ νκαδνπνίεζεο ηνπο γηα ηελ 

θαηάηαμή ηνπο ζε ρσξηζηέο θαηεγνξίεο. Κξηηήξην νκαδνπνίεζεο απηψλ ησλ 

κεραληζκψλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ε ίδηα ε εηαηξεία, θαηά ηξφπν ε δηάθξηζε 

ηνπο λα επηηειεζηεί αλάινγα κε ην εάλ ηνπνζεηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο, 

δειαδή ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξηθψλ νξγάλσλ, ή έμσ απφ απηή, δειαδή 

εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ νξγάλσλ. 

 

2.6.2 Δζωηεξηθνί ωο πξνο ηελ εηαηξία κεραληζκνί ειέγρνπ 

Ο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο δηελεξγείηαη ζην 

επίπεδν φισλ ησλ εηαηξηθψλ νξγάλσλ. Καηαξρήλ, ν ξφινο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο σο 

αλψηαηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξίαο, αιιά, θπξίσο, ε αξκνδηφηεηα ηεο γηα ηελ εθινγή ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ, φπσο θαη απηήλ γηα ηελ 

αλάθιεζε ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ππνδειψλνπλ ην ραξαθηήξα ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο σο νξγάλνπ επνπηείαο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. Ζ 

αλαγλψξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο σο ηνπ αλψηαηνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο ( ad nutum) αλάθιαζε ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεη, επηπιένλ, ζηε ζπλέιεπζε λα πξνβαίλεη ζε έλαλ 

έιεγρν ζθνπηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο. Απηή ε 

παληνδπλακία ηεο ζπλέιεπζεο, σζηφζν, πξαθηηθά, θάκπηεηαη απφ ηελ αδπλακία ηεο 

λα αληαπεμέιζεη ζε έλα ηέηνην ζεκαληηθφ ξφιν, ηνπιάρηζηνλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

αλνηθηψλ εηαηξηψλ, φπνπ ε εμνπζία ειέγρνπ θαζίζηαηαη ξφινο ηππηθήο επηθχξσζεο 

ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο. Έλα ηέηνην απνηέιεζκα φρη κφλν ππνβαζκίδεη ηελ 

ηζρχ ηεο ζπλέιεπζεο, αιιά θπξίσο, δεκηνπξγεί κία επίθαζε ειέγρνπ, ε νπνία είλαη 

επηθίλδπλε, δηφηη ε εκπηζηνζχλε πνπ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί είλαη πιαζκαηηθή. Ζ 

απνρή ησλ κεηφρσλ απφ ηεο γεληθέο ζπλειεχζεηο, αιιά θαη ε έιιεηςε ηεο 

απαηηνχκελεο εκπεηξίαο θαη επαξθψλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ απφ απηνχο, αθφκε 

θαη ζε έλα θαζεζηψο δηαθάλεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, επηηείλεη ηελ αδπλακία 
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ηεο ζπλέιεπζεο λα αζθήζεη έλαλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο. 

Δμάιινπ, ε αλάγθε ηήξεζεο απζηεξήο δηαδηθαζίαο  γηα ηε ζχλνδν ηεο ζπλέιεπζεο, 

θπξίσο δε ε αλάζεζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο αξκνδηφηεηαο γηα ηε ζχγθιεζή 

ηεο, παξεκπνδίδνπλ ηελ ελάζθεζε ηνπ ειέγρνπ, ν νπνίνο ζε θάζε πεξίπησζε, 

αζθείηαη εθ ησλ πζηέξσλ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή έθηαηα, νπδέπνηε φκσο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. ηε ζπλέρεηα, ν ειεγθηήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξίαο δηελεξγεί, δηα κέζνπ απηψλ , ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο.  Απηφο 

ν έιεγρνο, θαζαξά λνκηκφηεηαο, αζθείηαη παξάιιεια  κε ηνπο ινηπνχο ειέγρνπο, 

ππνζεηηθά δε, ζε θαζεκεξηλή βάζε , αλ θαη πξαθηηθά, κέρξη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειεγθηή 

απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, φξγαλν γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο δελ 

πθίζηαηαη.  

Πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο εκθαλίδεηαη ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη ζην 

επίπεδν ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, θπξίσο δηφηη απηφο ν έιεγρνο αζθείηαη απφ 

πξφζσπα πνπ, θαηά ηεθκήξην, δηαζέηνπλ ηηο αλαγθαίεο γλψζεηο θαη εκπεηξία θαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. ην ζχλνιν δε ησλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δίδεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηφ ηνλ έιεγρν, ν νπνίνο εθθξάδεη κία πνιπκνξθία, ηφζν σο 

πξνο ην ππνθείκελν θαη σο πξνο ηηο θαηηδίαλ ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Καηαξρήλ, 

ην ίδην ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, σο φξγαλν ππεχζπλν γηα ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, 

δηαζθαιίδεη φηη απηή ιεηηνπξγεί λφκηκα, δηελεξγψληαο θάζε αλαγθαίν, γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ζην πιαίζην ηεο ππνρξέσζεο επηκέιεηαο, ε νπνία 

δηαθξίλεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ. Αθξηβψο δε επεηδή απηή ε επζχλε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξηζηεί, ην ζπκβνχιην νθείιεη λα 

εξεπλά, ζε δηαξθή βάζε, ηελ επάξθεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ ηνπο νπνίνπο ζα έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ηδίσο δηα κέζνπ ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ ηεο εηαηξίαο, ρσξίο λα κπνξεί λα απεκπνιήζεη απηφ ην ξφιν, 

αλαζέηνληαο ηελ ηειηθή εμνπζία ειέγρνπ ζε κέινο ηνπ ή ζε ηξίην. Με άιιεο ιέμεηο, ν 

ειεγθηηθφο ξφινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπληζηά θαζήθνλ ηνπ, ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα θέξεηαη εηο πέξαο , ζην πιαίζην πνπ δηαγξάθεη ε ππνρξέσζε επηκέιεηαο. 

Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο γεληθφηεξα, εθιακβάλεηαη σο ν θχξηνο θνξέαο ειέγρνπ 

ηεο λνκηκφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, θαηαξρήλ, κε θξηηήξην ην πεξηερφκελφ 

ηνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο, πξάγκαηη, θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ σο 

πξνο ηελ εηαηξία ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, πνπ εκθαλίδνληαη γηα λα παξάζρνπλ 
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δηαζθάιηζε φηη, πξψην, ε εηαηξία ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, δεχηεξν, πθίζηαληαη 

ελεξγέο δηαδηθαζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ηξίην, ηεξνχληαη νη επηηαγέο 

ηεο λνκνζεζίαο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ειέγρεη θαη ηε 

λνκηκφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ηαθηηθνχ ειεγθηή ηεο εηαηξίαο. Δπηπξφζζεηα, ε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ απφ αλεμάξηεηε εηδηθή ππεξεζία ηεο εηαηξία, πνπ εληάζζεηαη 

ζην νξγαλφγξακκα ηεο, επηηπγράλεη ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

ειεγθηή, ν νπνίνο είλαη απαζρνινχκελν ζηελ εηαηξία πξφζσπν θαη κάιηζηα πιήξνπο 

θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Γελ επηηξέπεηαη δε ε αλάζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζε θνξέα εθηφο ηεο εηαηξίαο, αλ θαη είλαη δπλαηή ε αλάζεζε ζε θνξέα 

ηέηνησλ θαζεθφλησλ επηβνεζεηηθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή έρεη ηελ έλλνηα ηεο κε ππαγσγήο ηνπ, ηεξαξρηθά, ζε άιιε 

ππεξεζία ηεο εηαηξίαο αθελφο θαη ηεο απαγφξεπζεο δηελέξγεηαο, απφ ηα πξφζσπα πνπ 

κεηέρνπλ ζηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νπνηαζδήπνηε πξάμεο, γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο εηαηξίαο, εθφζνλ απηή ε πξάμε ηνπνζεηείηαη εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ αθεηέξνπ. Δπηπξφζζεηα, θαζηεξψλνληαη αζπκβίβαζηα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή, θάπνην απφ ηα νπνία, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεπζπληηθνχ 

ζηειέρνπο άιιεο ππεξεζίαο ηεο εηαηξίαο, φκσο, πξνθχπηνπλ νχησο ε άιισο ηφζν απφ 

ηελ απαίηεζε πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζηελ εηαηξία, φζν θαη απφ 

ηνλ εηδηθφ, δειαδή απηνηειή, ραξαθηήξα ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ζε 

ζρέζε κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο.  

 

2.6.3 Δμωηεξηθνί ωο πξνο ηεο εηαηξία κεραληζκνί ειέγρνπ 

Ο θχξηνο εμσηεξηθφο σο πξνο ηελ εηαηξία κεραληζκφο έιεγρνπ ζπλίζηαηαη 

ζηελ επνπηεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο θαη ησλ νξγάλσλ ηεο απφ ηηο 

αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο. Πξάγκαηη, νη αλνηθηέο ζην θνηλφ εηαηξίεο, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ππνβάιινληαη ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζην ρξεκαηηζηήξην, ππφθεηληαη ζε 

επνπηεία, απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απηή δε ε επνπηεία δηαξθεί κέρξηο 

φηνπ ε εηαηξία δηαγξαθεί απφ ην ρξεκαηηζηήξην. Αιιά θαη νη θιεηζηέο αλψλπκεο 

εηαηξίεο, απηέο δειαδή πνπ δελ έρνπλ εθδψζεη θηλεηέο αμίεο δηαπξαγκαηεχζηκεο ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ππφθεηληαη ζε θαζεζηψο επνπηείαο, απφ ηελ αξκφδηα γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ αξρή. Σέινο, εηδηθήο κνξθήο εηαηξίεο, φπσο π.ρ. νη 

ηξάπεδεο, ή νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ππφθεηληαη θαη ζε επνπηεία ηεο εηδηθήο 
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αξκνδηφηεηάο ηνπο. Γελ απνθιείεηαη δε ε ίδηα ε εηαηξία λα ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία 

πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο αξρψλ, π.ρ. σο αλψλπκε εηαηξία, σο εηζεγκέλε εηαηξία θαη σο 

εηαηξία εηδηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη ελδερφκελν  

επίζεο λα ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία πεξηζζφηεξσλ αξρψλ, αθφκε θαη δηαθνξεηηθήο 

εζληθφηεηαο, φηαλ π.ρ. κία επηρείξεζε επελδχζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 93/22 

γηα ηηο επελδπηηθέο ππεξεζίεο επνπηεχεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ηεο 

θαη απφ ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο, δειαδή ηνπ θξάηνπο πνπ παξέρεη 

επελδπηηθέο ππεξεζίεο, σο πξνο ηα δεηήκαηα πνπ πξνβιέπεη ή επηηξέπεη ε νδεγία. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα κηα εηαηξία εηζεγκέλε ζε αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην, ε νπνία 

επνπηεχεηαη, σο αλψλπκε εηαηξία, απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο 

ηεο, σο δε εηζεγκέλε, απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο φπνπ ιεηηνπξγεί ην 

ρξεκαηηζηήξην. Ζ επνπηεία απφ ηηο αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρέο απνηειεί κία 

κνξθή πξνιεπηηθήο επνπηείαο, κε ηελ έλλνηα ε αξρή ελεξγεί έιεγρν πξηλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, παξέρνληαο ζρεηηθή άδεηα, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ λνκηθή ηζρχ ηεο πξάμεο, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ 

ειέγρνπ σο θαηαζηαιηηθφο, κε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο 

ππνρξέσζεο. Δμάιινπ, αθφκε θαη ζε έλα ζχζηεκα πξνιεπηηθήο επνπηείαο, 

δηελεξγείηαη θαη εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία αμηνινγείηαη , ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία. Ζ δε εθ ησλ πζηέξσλ δηαθξίβσζε ηεο κε 

λνκηκφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο νδεγεί ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ε νπνία ζπληζηά ηελ 

θαηεμνρήλ έθθξαζε ελφο θαηαζηαιηηθνχ ζπζηήκαηνο επνπηείαο. Κάπνηεο δε θνξέο ε 

εθ ησλ πζηέξσλ παξέκβαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο επελεξγεί δηαξζξσηηθά, κε ηελ 

έλλνηα ηεο ηαθηνπνίεζεο ηεο θαηάζηαζεο. Ζ χπαξμε ηεο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο 

αξρψλ, αθφκε θαη εάλ ε θάζε κία έρεη επηθνξηηζηεί κε ηνλ έιεγρν ζε ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν, επηβάιιεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, ψζηε ε ζπλνιηθή επνπηεία λα αζθείηαη 

απνηειεζκαηηθά. Γε ζα πξέπεη δε λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο φηη ν θαηαθεξκαηηζκφο 

ηεο επνπηείαο δελ επηηξέπεη ζε θακία απφ ηηο κεξηθά επνπηεχνπζεο αξρέο λα έρεη κία 

ζπλνιηθή εηθφλα ηεο λνκηκφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο. Έλα ηέηνην 

απνηέιεζκα θάζε άιιν παξά ζπκβάιεη ζηελ πνηφηεηα ηνπ επνπηηθνχ έξγνπ. Ζ 

ζπλεξγαζία ησλ αξρψλ θαζίζηαηαη επηβεβιεκέλε, επηπξφζζεηα, ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Μηα ηέηνηα ζπλεξγαζία φκσο δελ κπνξεί παξά λα ηνπνζεηεζεί ζην επίπεδν δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, εάλ δελ πξνθχςεη απφ ηελ ζρεηηθή πξσηνβνπιία, ε νπνία ζα εθδεισζεί 

ζην επίπεδν θαη‟ηδίαλ θξαηψλ, νξηνζεηείηαη δε απφ ηηο ππνρσξήζεηο πνπ είλαη 



Εταιρική Διακυβέρνηςη και Χρηματοοικονομική Επίδοςη                    

 

  
Σελίδα 
30 

 

  

δηαηεζεηκέλν λα δηελεξγήζεη ην θάζε θξάηνο, κε ηελ απνδνρή ηεο ππαγσγήο θάπνησλ 

δεηεκάησλ ζην πεδίν επνπηείαο άιιεο αξρήο, δηαθνξεηηθήο δηθαηνδνζίαο. Δμάιινπ, 

αθφκε θαη ζε έλα θαζεζηψο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ε πεξηνξηζκέλε δηθαηνδνζία ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ δελ επηηξέπεη ζε απηέο λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπο. 

Ζ επηβνιή θπξψζεσλ  ζε πξφζσπν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηφπν εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο 

ηεο αξρήο, απαηηεί, ζπρλά, ηε ζπλδξνκή θαη ηεο αξρήο πνπ επνπηεχεη ηνλ παξαβάηε 

θαη πνπ είλαη αξκφδηα, κε βάζε ηε δηθή ηεο δηθαηνδνζία, γηα λα επηβάιιεη θπξψζεηο, 

ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. Ζ θνηλή ζηάζε φκσο ησλ αξρψλ δηαθνξεηηθήο δηθαηνδνζίαο 

πξνυπνζέηεη ηελ θνηλή αληηκεηψπηζε αλάινγσλ πεξηπηψζεσλ, φρη κφλν κε ηελ 

εθαξκνγή φκνησλ, ελαξκνληζκέλσλ, θαλφλσλ, αιιά θαη κε ηελ νκνηφκνξθε εξκελεία 

απηψλ ησ θαλφλσλ. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε, ηδίσο ζην επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα απνηειέζκαηα δελ έρνπλ 

αθφκε θζάζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν.  
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3.1 Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ νη θνξείο εμνπζίαο κηαο επηρείξεζεο, 

ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληά ηνπο θαη ηξφπνη εμνκάιπλζεο ησλ ζρέζεσλ ηνπο, κε 

ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ πςειφηεξνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο. Κάζε ρψξα έρεη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

εθφζνλ δελ ππάξρεη ην «ηδαληθφ» ζχζηεκα, θαη πξνζπαζεί λα ζέζεη κε αθξίβεηα πνηα 

είλαη ηα δηθαηψκαηα θαη πνηεο νη ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ εμνπζίαο (κέηνρνη, 

Γηνίθεζε θαη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην).  

πγθεθξηκέλα, ζηελ ελφηεηα 3.2 παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζηελ ελφηεηα 3.3 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηα νπνία 

δηαρσξίδνληαη ζην αγγινζαμνληθφ θαη ζην επξσπατθφ, ζηελ ελφηεηα 3.4 

παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζπζηεκάησλ θαη κία ζχγθξηζε κεηαμχ 

ηνπο θαη ζηελ ελφηεηα 3.5 παξνπζηάδνληαη ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

3.2 Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην πιαίζην δξάζεο ησλ θνξέσλ εμνπζίαο ζα 

πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηνλ πςειφηεξν βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο εηαηξίαο. Παξφιν απηά, ππάξρνπλ δηάθνξεο ζπγθξνχζεηο θαη πξνβιήκαηα κεηαμχ 

ησλ ηξηψλ θνξέσλ εμνπζίαο, πνπ είλαη ε Γηνίθεζε, νη κέηνρνη θαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη ηξφπνη εμνκάιπλζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

3.2.1 Η νξζνινγηθνπνίεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο 

Ζ νξζνινγηθνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο δηέξρεηαη απφ ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ησλ κειψλ ηνπ εληαίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε πξνζηίζεηαη ζηελ επηδίσμε 
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απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο απηνχ ηνπ νξγάλνπ, αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ. 

Θα πξέπεη θαηαξρήλ λα δηαρσξηζηεί ε δηαθνξνπνίεζε αθελφο κελ ηνπ ξφινπ 

ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε απνλνκή ζε απηά 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηαο, αθεηέξνπ δε ηεο ζέζεο ησλ κειψλ ζηελ εηαηξία εμαηηίαο 

άιιεο ζρέζεο ηνπο κε απηή, εθηφο ηεο ηδηφηεηάο ηνπ κέινπο, γεγνλφο πνπ 

ραξαθηεξίδεη απηφ σο «εζσηεξηθά» κέιε (inside directors). ε αληίζεζε κε ηα 

εζσηεξηθά κέιε, απηά πνπ δελ έρνπλ άιιε «εζσηεξηθή» ζρέζε κε ηελ εηαηξία, πέξα 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην, θαινχληαη «εμσηεξηθά» 

(outside directors). H πξαθηηθή αμία απηψλ ησλ δηαθξίζεσλ, κε θξηηήξην ηε ζρέζε 

ηνπ κέινπο κε ηελ εηαηξία, πέξα απφ απηή πνπ δεκηνπξγείηε απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο 

κέινο νξγάλνπ ηεο, εληνπίδεηαη ζηε ζχλδεζε απηνχ κε ην mamagement, δειαδή κε 

ηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη ζηελ αλεμαξηεζία ηνπ έλαληη 

απηήο. Ζ δηάθξηζε φκσο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ επηηειείηε θαη κε 

θξηηήξην ηελ ίδηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε, νπφηε ην 

κέινο θαζίζηαηαη εθηειεζηηθφ, ζε αληίζεζε κε ηα άιια κέιε, πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

σο κε εθηειεζηηθά.  

Ζ δηάθξηζε κεηαμχ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ απνηειεί θνηλφ ζεκείν γηα ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί, πηνζεηήζεη ή εθαξκνζηεί. Ζ δηάθξηζε επηηειείηαη 

κε βάζε έλα ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην, δειαδή κε ην ξφιν πνπ έρνπλ επσκηζζεί ηα κέιε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ, σο ηέηνηα. Ζ δηάθξηζε δελ είλαη πάλησο ηππηθή, νχηε πξνέθπςε 

χζηεξα απφ ηελ επηβνιή ηεο, ζην πιαίζην ηεο ζέζπηζεο ελφο ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ, 

πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο, πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

θαζεκεξηλέο ππνζέζεηο ηεο εηαηξίαο, ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο έρεη 

αλαζέζεη ην ζπκβνχιην, θαη‟ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψο δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. Ζ ελαζρφιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ 

κε απηέο ηηο ππνζέζεηο δελ είλαη πξαθηηθά δπλαηή, φρη κφλν εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

ρξφλνπ ησλ κειψλ, αιιά, θπξίσο, επεηδή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, σο ζπιινγηθφ 

φξγαλν, δελ είλαη εχθνιν λα πινπνηεί θάζε απφθαζε ηνπ, κε ηελ ελέξγεηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. Ο ζπιινγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
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εμαληιείηαη ζπλεπψο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, 

αιιά θαη ζηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, ζε ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, κε ηελ ηήξεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηζρχνπλ θάζε θνξά. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε 

δηάθξηζε κεηαμχ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ εθαξκφζηεθε κε άμνλα ην 

ιεηηνπξγηθφ ξφιν ησλ πξψησλ, πνπ, πξαθηηθά, πινπνηνχλ ηηο απνθάζεηο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, ή δηελεξγνχλ πξάμεηο θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

δηάθξηζε ππήξρε κεηαμχ ησλ εθηειεζηηθψλ θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, 

πνπ δελ ήζαλ εθηειεζηηθά. Ζ δηάθξηζε φκσο έιαβε κία άιιε δηάζηαζε, κε ηελ 

πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο θαη ζηα ινηπά κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ, πιελ ησλ 

εθηειεζηηθψλ, ελφο νπζηαζηηθνχ ξφινπ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβνπιίνπ σο 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ο θαζνξηζκφο απηνχ ηνπ ξφινπ απνηειεί σζηφζν έξγν 

δπζρεξέο, δηφηη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ δε ζα πξέπεη λα 

απνιήγεη ζηε δηάζπαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ππεπζχλνπ ζηε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, Απηφο ν θίλδπλνο ζπληζηά ηε δπζρέξεηα αθξηβνχο θαζνξηζκνχ 

ηνπ ξφινπ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ξφιν ησλ εθηειεζηηθψλ 

(Μνχδνπιαο, 2003). 

 

3.2.2 Δλζάξξπλζε κεηόρωλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο 

Ζ αγνξά θηλεηψλ αμηψλ αλαπηχζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, θαζψο 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη επελδπηέο δηαβιέπνπλ πξνζνδνθφξεο επελδχζεηο θπξίσο 

βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα. Οη επελδπηέο απμάλνληαη ζπλερψο, ζε ζρέζε κε ηελ 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, απνηακηεχνληαο ζε επελδπηηθά πξντφληα κε ζηφρν είηε ηελ 

εμαζθάιηζε κηαο ζχληαμεο, είηε ηελ επίηεπμε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο απφδνζεο ησλ 

ηνπνζεηήζεσλ ηνπο. Ο επελδπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο δελ θηλείηαη, νχηε ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο εηαηξηθψλ απνθάζεσλ, νχηε ζηελ ζπκκεηνρή 

επελδπηψλ ζε εηαηξηθά ζέκαηα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην επελδπηηθφ θνηλφ δελ 

εθθξάδεη ηελ ηάζε ελεξγνπνίεζεο ησλ κεηφρσλ, αληηζέησο φηαλ επηηεπρζεί ε 

απαηηνχκελε απφδνζε, νη επελδπηέο επηιέγνπλ ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ εηαηξία, ζηελ 

νπνία ζα έρνπλ ηνπνζεηήζεη ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηα θέξδε 

ηνπο. Όιε απηή ε ηάζε δείρλεη φηη, νη επελδπηέο αξθνχληαη ζε νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία, γηα λα ιάβνπλ κία επελδπηηθή απφθαζε, κελ έρνληαο επαξθή 
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πιεξνθφξεζε θαη γλψζε γηα κηα πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Όιν απηφ ζπκβάιιεη ζηελ 

«απελεξγνπνίεζε» ησλ κεηφρσλ απφ ηα ηεθηαηλφκελα ηεο εηαηξίαο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ, φκσο, νη κέηνρνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε κηα επηρείξεζε θαη απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ν κέηνρνο ζεσξεί φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ είλαη ζεκαληηθή θαη φηη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζα επεξεάζεη ηελ αμία 

ηεο. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ κεηφρσλ εληείλεηαη, φηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη 

πςειφηεξε, θαζίζηαηαη δε εληνλφηεξε, φηαλ ν κέηνρνο αλαγλσξίδεηαη σο «κεγάινο», 

έρνληαο ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξία (Μνχδνπιαο, 2003). 

Οη κηθξνί κέηνρνη αξθνχληαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο, 

θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ηηο εηαηξηθέο απνθάζεηο. Απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαζπνξά ησλ κεηνρψλ ζε κεγάιν αξηζκφ 

πξνζψπσλ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ. Δίλαη κεγάιν 

κεηνλέθηεκα, φκσο, ε παξάιεηςε ζπκκεηνρήο ησλ «κηθξψλ» κεηφρσλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο εηαηξηθψλ απνθάζεσλ, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα φζνλ έρνπλ κηθξή ζπκκεηνρή ζηηο κεηνρέο κηα 

επηρείξεζεο. Ζ χπαξμε «κηθξψλ» κεηφρσλ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ζηεο ΖΠΑ, ιφγσ 

πνιιψλ λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ ηεζεί, θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηνλ 

ππφινηπν θφζκν ηα δεδνκέλα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά. ηελ Γεξκαλία, ε 

ζπγθέληξσζε κεηφρσλ ζηα ρέξηα κεγάισλ επελδπηψλ κφλν ζπάλην θαηλφκελν δελ 

ζεσξείηαη. Μεγάιεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο έρνπλ ζηε θαηνρή ηνπο κεγάιν ηκήκα ησλ 

κεηνρψλ πνιιψλ επηρεηξήζεσλ, ελψ πάλσ απφ ην 80% ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ 

έρνπλ έλα «κεγάιν» κέηνρν, νπνίνο είλαη κε ηξαπεδηθφο (Goergen, 1998). ηελ 

Ηαπσλία παξαηεξείηε ην ίδην θαηλφκελν, βέβαηα φρη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ φζν ζηε 

Γεξκαλία. Οη ηξάπεδεο πάιη θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπκκεηνρή ζε 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη ην δίθηπν κηαο εηαηξίαο ζηελ άιιε (cross- holdings). Σέινο, 

ζηνλ ππφινηπν θφζκν, δειαδή Δπξψπε, Αθξηθή θαη Λαηηληθή Ακεξηθή, νη κέηνρνη 

είλαη θαη νη ηδξπηέο ησλ επηρεηξήζεσλ (ζπγθέληξσζε ηδηνθηεζίαο). 
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3.2.3 Μεγάινη πηζηωηέο 

Οη κεγάινη πηζησηέο, πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ νη ηξάπεδεο, 

παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηνπο κεγαινκεηφρνπο, γηαηί θαη απηνί 

επελδχνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα ζε επηρεηξήζεηο θαη ζέινπλ λα δνπλ γξήγνξα 

απνηειέζκαηα θαη ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ 

απφ ηελ επηρείξεζε, νη ηξάπεδεο παίξλνπλ ηα δηθαηψκαηα ειέγρνπ. Δπίζεο, ν ρξνληθφο 

νξίδνληαο είλαη βξαρππξφζεζκνο, ζπλεπψο νη δαλεηδφκελνη επηζηξέθνπλ ζρεηηθά 

γξήγνξα πξνθεηκέλνπ λα δαλεηζηνχλ άιια θεθάιαηα. Όια απηά έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα, νη ηξάπεδεο λα θαηέρνπλ ηα ίδηα ή μέλα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

επελδχνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο εηαηξηθψλ απνθάζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηα δηθαηψκαηα.   

 

3.2.4 Γαλεηζκόο 

χκθσλα κε ηνλ Williamson (1988), κία επηρείξεζε απνθαζίδεη ηνλ ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζήο ηεο (ίδηα ή μέλα θεθάιαηα), αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ 

αλαδηάξζξσζήο κηαο επέλδπζεο, δειαδή ζε πνην βαζκφ κπνξεί απηή ε επέλδπζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ελαιιαθηηθνχο ζθνπνχο. Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή 

ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχλ ν βαζκφο εμεηδίθεπζεο θαη ηα θφζηε εγθαηάζηαζεο. Σα 

ηειεπηαία δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκφ πνιππινθφηεηαο. Άιιν βαζκφ 

πνιππινθφηεηαο έρνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη άιιν ηα μέλα θεθάιαηα Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην θφζηνο ρξήζεο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ (D) είλαη  κηθξφηεξν απφ ην 

θφζηνο ρξήζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (E). Όηαλ ε εμεηδίθεπζε θεθαιαίνπ απμάλεηαη, 

θαη ηα δχν θφζηε απμάλνληαη, απιά ην θφζηνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ απμάλεη κε 

κεγαιχηεξν ξπζκφ (D‟> E‟). Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπγγξαθέα είλαη φηη νη 

επελδχζεηο πνπ είλαη ρακεινχ βαζκνχ δηάξζξσζεο ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη 

κε ίδηα θεθάιαηα, ελψ αληίζηνηρα, επελδχζεηο πνπ είλαη πςεινχ βαζκνχ δηάξζξσζεο 

ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη κε μέλα θεθάιαηα. 

Ζ ζπλεζέζηεξε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ απ‟ 

φηη ε ρξήζε ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ο δαλεηζκφο απνθέξεη αξθεηά νθέιε ζηελ επηρείξεζε, 

φπσο ηε κείσζε ησλ θνζηψλ αληηπξνζψπεπζεο. Όζνλ αθνξά ηα θφζηε ηνπ 

δαλεηζκνχ, απηά κπνξεί λα είλαη ε πίεζε ησλ πηζησηψλ γηα ξεπζηνπνίεζε 
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πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πεξηφδνπο πνπ δελ είλαη ζπκθέξνπζα γηα ηελ επηρείξεζε 

ή νη ξήηξεο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, πνπ δελ αθήλνπλ ηελ επηρείξεζε λα δαλεηζηεί 

επηπιένλ θεθάιαηα ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε άιιεο ζπκθέξνπζεο επελδπηηθέο θηλήζεηο 

(Shleifer θαη Vishny, 1997).  

Οη πηζησηέο πξνζηαηεχνληαη θαιχηεξα απφ ηνπο κεηφρνπο, επεηδή ηα 

δηθαηψκαηα θαη ε παξαβίαζε απηψλ είλαη πην εκθαλή. Δπίζεο, είλαη θαηνρπξσκέλνη 

απέλαληη ζηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο έρεη επζχλε 

απέλαληη ζηνλ θάζε πηζησηή μερσξηζηά. Οη κέηνρνη, απφ ηε πιεπξά ηνπο, 

αληηκεησπίδνπλ δχν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα έλαληη ησλ πηζησηψλ: πξψηνλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ε εχξεζε ηεο ζσζηήο 

ηηκήο ηεο κεηνρήο είλαη δχζθνινο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηεί θαη ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο γηα ην κέιινλ, ελψ νη πηζησηέο ελδηαθέξνληαη 

κφλν γηα ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γεχηεξνλ, ηα κεξίζκαηα απνηεινχλ 

έλα κείδνλ ζέκα γηα ηελ επηρείξεζε. Καλείο δελ ππφζρεηαη ζηνπο κεηφρνπο φηη ζα 

ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξσκέο ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε 

επηρείξεζε ζα ξεπζηνπνηεζεί θαη ζα δηαλέκεη ηα πξντφληα ηεο. Σξίηνλ, νη κέηνρνη δελ 

κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ θάπνηα εγγχεζε ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο πηζησηέο. 

 

3.2.5 Βειηηζηνπνίεζε ηνπ ινγηζηηθνύ ειέγρνπ 

Ο ινγηζηηθφο έιεγρνο έρεη πνηνηηθά αλαβαζκηζηεί, ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηε 

δηακφξθσζε δηαθφξσλ αξρψλ θαη θαλφλσλ, νη νπνίνη ζπλζέηνπλ έλα πιήξεο 

ππφβαζξν, γηα ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ειεγθηή, δίλνληαο ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην επελδπηηθφ 

θνηλφ. Απηφ ην ππφβαζξν έρεη δηεζληθφ ραξαθηήξα. Ζ πεξαηηέξσ αλακφξθσζε ηνπ 

ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ην ινγηζηηθφ έιεγρν, κε θαλνληζηηθή θαη 

λνκνζεηηθή παξέκβαζε, θξίζεθε σζηφζν αλαγθαία, πξνο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζχλζεηο, ηδίσο κε ηα ηειεπηαία ζθάλδαια ζηηο ΖΠΑ. ηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζπλέβαιε θαη ε ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή, ψζηε 

απηφο λα είλαη ζε ζέζε λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ, πξνζηαηεχνληαο ην εηαηξηθφ 

ζπκθέξνλ, θαζψο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Ζ επηζθξάγηζε ηεο 
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πνηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη ην αληηθείκελν ηνπ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ζπκβάιεη ζηελ βειηηζηνπνίεζή ηνπ. 

 

3.2.6 Ννκηθή πξνζηαζία επελδπηώλ θαη πηζηωηώλ 

Οη επελδπηέο απνθαζίδνπλ λα παξέρνπλ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ζε 

επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θάπνηα δηθαηψκαηα ειέγρνπ. ε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο θάπνηνπ φξνπ απφ ηε Γηνίθεζε, νη επελδπηέο έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο 

πξνζθπγήο ηνπο ζηελ δηθαηνζχλε γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν δηθαίσκά ηνπο είλαη ε ςήθνο ηνπο ζε δηάθνξεο ζεκαληηθέο 

εηαηξηθέο απνθάζεηο. Έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε εηαηξηθψλ απνθάζεσλ θαη λα εθιέγνπλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

Οη κέηνρνη επελδχνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο, νπφηε είλαη ινγηθφ λα απαηηνχλ 

κεγαιχηεξε πξνζηαζία εμαηηίαο πηζαλψλ θαηαρξήζεσλ ησλ θεθαιαίσλ ηνπο απφ ηε 

Γηνίθεζε. Σν δηθαίσκα ςεθνθνξίαο ησλ κεηφρσλ ππνζηεξίδεηαη απφ ην «θαζήθνλ 

πίζηεο» πνπ έρεη ε Γηνίθεζε απέλαληη ηνπο. Άιισζηε, ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ, νη κέηνρνη είλαη απηνί πνπ ζα ηα ράζνπλ φια θαη φρη νη άιινη 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζα ζηξαθνχλ ζε άιιε επηρείξεζε (Shleifer θαη Vishny, 

1997). 

ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνλ θαζεγεηή La Porta ην 1998 φζνλ αθνξά ηε 

λνκηθή πξνζηαζία πνπ παξέρεη κηα ρψξα ζηνπο επελδπηέο βξέζεθε φηη, ζε κηα 

θιίκαθα απφ ην 0 (ρακειή πξνζηαζία) έσο 6 (πςειή πξνζηαζία), ε Διιάδα 

βαζκνινγήζεθε κε 2 ζε αληίζεζε κε ρψξεο ηεο Ν. Αθξηθήο θαη ηεο θεληξηθήο 

Δπξψπεο πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε 5. Γεληθά, ν βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ επελδπηψλ 

δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ρψξα ζε ρψξα. ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φπσο Γεξκαλία, 

Γαιιία θαη Ηαπσλία, ε πξνζηαζία ζαθψο θαη είλαη θαιχηεξε θαη δελ αξθείηε ζηελ 

παξέκβαζε κφλν ζε αζήκαληεο παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ ησλ επελδπηψλ.     

Όζνλ αθνξά ηνπο πηζησηέο, ππάξρεη κεγαιχηεξε επθνιία ζηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο κεηφρνπο, φηαλ ζηξέθνληαη ζηε δηθαηνζχλε. Οη 

πηζησηέο κπνξνχλ λα απνδείμνπλ πην εχθνια ηελ χπαξμε νθεηιήο ή θαηάζρεζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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3.2.7 πκβόιαηα απνδνηηθόηεηαο 

Ζ ζχλαςε καθξνπξφζεζκσλ ζπκβνιαίσλ αλάκεζα ζηε Γηνίθεζε θαη ζηνπο 

κεηφρνπο/ επελδπηέο γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. ηα 

ζπκβφιαηα απηά ππάξρνπλ δηάθνξα θίλεηξα, ηα νπνία έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ 

παξαθίλεζε ησλ κάλαηδεξ λα δξνπλ έρνληαο σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ. Πξέπεη βέβαηα λα εηπσζεί φηη ηα ζπκβφιαηα 

απνδνηηθφηεηαο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηνπο κεηφρνπο. Οη Shleifer θαη 

Vishny (1997), ζε κειέηε ηνπο αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ θάπνηνη κεηξήζηκνη ζηφρνη 

πνπ αλ ν κάλαηδεξ θαηαθέξεη θαη ηνπο επηηχρεη, ηφηε ζα ιάβεη επηπιένλ ρξεκαηηθά 

πνζά (bonus). Γειαδή, φζν κεγαιχηεξα είλαη ηα επηπιένλ ρξεκαηηθά ελφο κάλαηδεξ, 

ηφζν πεξηζζφηεξν ζα είλαη ζε ζέζε ν κάλαηδεξ λα δξα ππέξ ησλ κεηφρσλ. 

Σα ζπκβφιαηα απνδνηηθφηεηαο έρνπλ αξθεηνχο θηλδχλνπο, γηαηί πξνζθέξνπλ 

επθαηξίεο θεξδνζθνπίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 

πιεξνθφξεζε, ε πείξα θαη νη γλψζεηο δελ είλαη επαξθείο. Σέηνηνπ είδνπο ζπκβφιαηα 

πξνηηκψληαη φηαλ αλακέλεηαη αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο (Yermack, 1997).     

 

3.3 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε: πζηήκαηα αμηνιόγεζεο 

Γελ ππάξρεη ζπληαγή γηα ην «ηδαληθφ» ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Σα θξάηε κε ηε ζεηξά ηνπο, φκσο, ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ ζπζηήκαηα δηαθπβέξλεζεο, 

ηα νπνία λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

κεηφρσλ/ επελδπηψλ, λα νξίδνπλ κε αθξίβεηα ηα θαζήθνληα ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα κέζα ζηελ επηρείξεζε. Όια απηά ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζαλ θνηλφ άμνλα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο. 

Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο πηνζεηνχλ ηζρπξά ζπζηήκαηα Δηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηα θεθάιαηα ησλ επελδπηψλ. Με ηε 

ζεηξά ηνπο απηέο νη επηρεηξήζεηο βνεζνχλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ αλάγθεο, δηακνξθψζεθαλ δχν ζπζηήκαηα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο: α) ην αγγινζαμνληθφ ή εμσηεξηθφ (shareholder- based system) θαη β) 

ην εζσηεξηθφ ή επεηξσηηθφ (stakeholder- based system). 
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ην πξψην ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ππάγνληαη ρψξεο, φπσο ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη ΖΠΑ θαη ζην δεχηεξν ζχζηεκα ππάγνληαη ρψξεο, φπσο ε 

Γαιιία, ε Ηαπσλία θαη ε Γεξκαλία. 

 

3.3.1 Αγγινζαμνληθό ή εμωηεξηθό ζύζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Σν αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 χπαξμε κεγάισλ θαη πςειήο ξεπζηφηεηαο θεθαιαηαγνξψλ, 

 χπαξμε ελεξγεηηθήο αγνξάο εηαηξηθνχ ειέγρνπ (επηζεηηθέο εμαγνξέο), 

 κεγάιε δηαζπνξά ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ εηαηξηψλ, 

 πςειή ζπγθέληξσζε κεηνρηθήο δχλακεο ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο, 

 πςειφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ πνπ νδεγεί 

ζηελ αλάδπζε βξαρππξφζεζκσλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηε πιεπξά ησλ 

κεηφρσλ θαη ηεο εθηειεζηηθήο δχλακεο, 

  χπαξμε επηζεηηθψλ εμαγνξψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ εηαηξηθνχ 

ειέγρνπ, 

 ην πξφβιεκα «εληνιέα- εληνινδφρνπ», ζπλνςίδεηαη ζηε ζχγθξνπζε 

ησλ „αδχλακσλ‟ κεηφρσλ κε ηελ „ηζρπξή‟ εθηειεζηηθή δχλακε. 

Σφζν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φζν θαη ζηηο ΖΠΑ, παξαηεξείηαη κία ηάζε 

ζπγθέληξσζεο ηνπ κεηνρηθνχ κεξηδίνπ απφ ζεζκηθνχο επελδπηέο. ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, νη 25 κεγαιχηεξνη ζεζκηθνί επελδπηέο έρνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο πάλσ απφ  

ην 40% ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ φισλ ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ.  ηηο ΖΠΑ, νη 

κεγαιχηεξνη κέηνρνη είλαη ζεζκηθνί επελδπηέο εηαηξηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην (Brancato, 1997). Σν ίδην ηζρχεη θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 
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3.3.2 Δζωηεξηθό ή Ηπεηξωηηθό ζύζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Σν εζσηεξηθφ ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 χπαξμε κηθξψλ θαη ρακειήο ξεπζηφηεηαο θεθαιαηαγνξψλ, 

 χπαξμε πςειήο ζπγθέληξσζεο ηεο κεηνρηθήο δχλακεο ζε ηξάπεδεο, 

νηθνγέλεηεο θαη θπβεξλήζεηο, 

 νη επηζεηηθέο αγνξέο είλαη πεξηνξηζκέλεο, 

 έληνλε θπβεξλεηηθή παξέκβαζε, 

 έκθαζε ζηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο, 

 ην πξφβιεκα «εληνιέα- εληνινδφρνπ», ζπλνςίδεηαη κεηαμχ ησλ 

„ηζρπξψλ‟ κεγαινκεηφρσλ θαη ησλ „αδχλακσλ‟ κεηφρσλ κεηνςεθίαο. 

Οη καθξνρξφληεο θαη ζπλαηλεηηθέο ζρέζεηο ζην εζσηεξηθφ ζχζηεκα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε κεγαιχηεξεο εκπηζηνζχλεο θαη 

δέζκεπζεο κεηαμχ δηαθφξσλ εηαηξηψλ θαη ηεο εθηειεζηηθήο δηνίθεζεο. Ζ κε 

αλεπηπγκέλε χπαξμε ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο κεηψλεη ηηο δπλεηηθέο πεγέο 

θεθαιαίσλ γηα θαηλνχξγηεο επηρεηξήζεηο θαη πξνσζεί θπξίσο επελδχζεηο κε 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, ζε αληίζεζε κε ην αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα, φπνπ εθεί 

ππάξρεη ν βξαρππξφζεζκνο επελδπηηθφο νξίδνληαο (Maher θαη Andersson, 1999). 

 

3.4 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε: Γεωγξαθηθή θαηαλνκή θαη ζύγθξηζε 

ηωλ δύν ζπζηεκάηωλ αμηνιόγεζεο  

Σν αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο εθαξκφδεηαη θπξίσο 

ζε ρψξεο κε αλεπηπγκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, βξίζθεη πιήξε εθαξκνγή ζηηο 

Ζ.Π.Α. θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηηο Ζ.Π.Α. 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηφρνπο νη νπνίνη θξαηνχλ κία παζεηηθή ζηάζε, απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο θπξηφηεηαο απφ ηνλ έιεγρν. ε απηέο ηηο δχν ρψξεο ε 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε βαζίδεηαη ζηε ηξηγσληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηνπ κάλαηδκελη θαη ησλ κεηφρσλ. Οη εξγαδφκελνη, νη πειάηεο θαη νη 
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πξνκεζεπηέο ζεσξνχληαη σο εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα νχηε 

ξφιν ζηελ ιήςε εηαηξηθψλ απνθάζεσλ, θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη ζε ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, φπνπ εθεί εθαξκφδεηαη ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα. 

Σν εζσηεξηθφ ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο εθαξκφδεηαη ζηε Γεξκαλία, 

ζηελ Γαιιία, ζηελ Ηηαιία, ζηελ Οιιαλδία, ζηελ Απζηξία, ζην Βέιγην θαη ζηελ 

Ηαπσλία, φπνπ νη ηξάπεδεο κπνξεί λα είλαη ζε κέγεζνο πην κηθξέο απ‟ φηη νη ηξάπεδεο 

ζηηο Ζ.Π.Α. αιιά δηαδξακαηίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαη θαηέρνπλ κεγάιν κέξνο 

ησλ κεηφρσλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζε απηέο ηηο ρψξεο. Έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), 

έδεημε φηη ζηελ Ηηαιία νη αηνκηθέο πιεηνςεθηθέο ζπκκεηνρέο απνηεινχλ ην 60% ηεο 

ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο, θάηη πνπ δελ ηζρχεη γηα ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηηο Ζ.Π.Α., φπνπ εθεί ην πνζνζηφ πέθηεη ζην 5%. Δπηπιένλ, ζηηο 

ηηαιηθέο επηρεηξήζεηο νη 5 κεγαιχηεξνη κέηνρνη θαηέρνπλ ζπλήζσο ην 90% ησλ 

κεηνρψλ θαη ηα κεγαιχηεξα ζηειέρε απηψλ ησλ εηαηξηψλ είλαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο πνπ έρεη ηελ επηρείξεζε. Ζ Γεξκαλία κε ηε ζεηξά ηεο, έρεη πνζνζηφ 41%, 

ην νπνίν εθθξάδεη ηηο κεηνρέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζηε θαηνρή ηνπο κεγάινη κέηνρνη. 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη πςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ηξαπεδψλ, πνπ απνηεινχλ θαη 

ηελ θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο. Καη νη εξγαδφκελνη 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο, φπσο θαη ζηηο 

νιιαλδηθέο, ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο εηαηξηθψλ απνθάζεσλ θαη 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Σέινο, ζηε Γαιιία ν βαζηθφο κέηνρνο είλαη ην δεκφζην, αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη κία απνθξαηηθνπνίεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο δίλεη ην πξάζηλν θσο 

γηα ηδησηηθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηε δηαζπνξά ησλ κεηφρσλ ηνπο ζην 

θνηλφ.   

Ο Μνχδνπιαο ην 2003 ζην βηβιίν ηνπ «Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (Corporate 

Governance): Γηεζλήο Δκπεηξία, Διιεληθή Πξαγκαηηθφηεηα» παξνπζηάδεη θαη 

ζπγθξίλεη ηα δχν κνληέια εηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ιέγνληαο φηη ηα δχν βαζηθά 

κνληέια δηαθπβέξλεζεο, απηφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο θαη 

εθείλν πνπ έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηε δηαζπνξά ησλ κεηνρψλ, δηαθξίλνληαη απφ έλα 

πιενλέθηεκα, ην έλα έλαληη ηνπ άιινπ, ην νπνίν φκσο θαζίζηαηαη κεηνλέθηεκα ηνπ 

ελφο έλαληη ηνπ άιινπ. Οη κέηνρνη ζε έλα ζχζηεκα επξείαο δηαζπνξάο δελ 



Εταιρική Διακυβέρνηςη και Χρηματοοικονομική Επίδοςη                    

 

  
Σελίδα 
43 

 

  

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή πνπ ραξάδεη θάζε εηαηξία, ζπλεπψο ε εηαηξία δελ είλαη 

πξνζσπνπνηεκέλε. Δπνκέλσο, νη κέηνρνη εκθαλίδνληαη ζρεηηθά πεξηζζφηεξν 

αληηθεηκεληθνί, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο εηαηξίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Αληίζηξνθα φκσο, απνιακβάλνπλ κηθξφηεξεο ζε έθηαζε ελεκέξσζεο, απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα, λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο 

δηνίθεζεο ή γεληθφηεξα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο εηαηξίαο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη κεγαινκέηνρνη ζε κία επηρείξεζε, επεηδή αζθνχλ ηνλ έιεγρν ηεο 

δηνίθεζε, είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ελήκεξνη γηα ηα ζέκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

εηαηξίαο, απηφ φκσο ηνπο αθαηξεί ην πιενλέθηεκα ηνπ λα είλαη αληηθεηκεληθνί ζηελ 

θξίζε ηνπο. ην πξψην ζχζηεκα, ε κνληκφηεηα ησλ πξνζψπσλ δελ είλαη 

εμαζθαιηζκέλε, αιιά πξνσζνχληαη κέηξα ελεκέξσζεο ησλ κεηφρσλ, ζε πεξηνδηθή 

βάζε ή ζε έθηαθηε βάζε. Απηή ε ελεκέξσζε φζν ζεηηθή θαη αλ αθνχγεηαη δελ 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο λα έρνπλ πιήξε εηθφλα θαη νινθιεξσκέλε 

άπνςε πξνθεηκέλνπ λα επηιέμνπλ ηελ ελδεδεηγκέλε ιχζε ή λα απνθαζίζνπλ γηα 

δεηήκαηα ζηξαηεγηθήο θχζεο. Μηα δεκφζηα πξφηαζε κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν 

γηα ηε Γηνίθεζε λα ιεηηνπξγήζεη κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, κία δεκφζηα πξφηαζε κπνξεί λα απνηειέζεη θαη επθαηξία εθηίκεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο δηνίθεζεο. Ζ αγνξά ησλ εμαγνξψλ κπνξεί λα επηηειέζεη θαη 

ειεγθηηθφ έξγν γηα ηε δηνίθεζε, φηαλ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε χθεζε. ε 

πεξίπησζε απνηξνπήο ηεο εμαγνξάο, ηφηε ε εηαηξία νδεγείηαη ζε ακπληηθά κέηξα, 

εηαηξίεο, φκσο, νη νπνίεο πνπ αθνινπζνχλ καθξνπξφζεζκε επελδπηηθή πνιηηηθή είλαη 

ππνεθηηκεκέλεο θαη απνηεινχλ ζηφρν επηζεηηθήο εμαγνξάο. 

Ζ ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο δελ ηαπηίδεηαη κε ηε δηαζπνξά ησλ κεηνρψλ. 

Αληηζέησο, ε ξεπζηφηεηα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ απφθηεζε κεγάιεο ζπκκεηνρήο. 

Απηφ εθαξκφδεηαη θπξίσο ζην επεηξσηηθφ ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ελψ 

ζηηο Ζ.Π.Α. παξαηεξείηαη κεγάιε δηαζπνξά κεηνρψλ. χκθσλα κε φιεο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο, δελ είλαη δπλαηφ λα εηπσζεί πνην απφ ηα δχν ζπζηήκαηα είλαη θαιχηεξν 

απφ ην άιιν. Απιψο εάλ θάπνηνο πξνζπαζήζεη λα  ζπγθεληξψζεη ζε έλα εληαίν 

ζχζηεκα φια ηα πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ελδέρεηαη λα θαηαιήμεη ζε 

κεγάιεο θαη κηθξέο ζπκκεηνρέο, κε ηνπο κηθξνκεηφρνπο λα ιακβάλνπλ άιινηε 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ελεκέξσζε, θαη άιινηε ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ελεκέξσζε, 

ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη φηη απηφο ν ζπλδπαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ δελ ζα 

πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα ιχζεη.  
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Σειηθά, ην πην θαιφ θαη αμηφπηζην ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη 

απηφ πνπ ζα εμαζθαιίδεη ζηηο εηαηξίεο κεγαιχηεξε ειεπζεξία πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθψλνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ζπκθσληψλ κε εθείλνπο πνπ παξέρνπλ ηα θεθάιαηα 

θαη λα παξέρεηαη ζηελ εηαηξία έλα λνκηθφ ζχζηεκα ην νπνίν λα επηβάιιεη ζηε 

Γηνίθεζε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηε ζχγθξηζε ησλ  πζηεκάησλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο: 

 

 

Πίλαθαο 2: ύγθξηζε πζηεκάηωλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
1
 

 

 

3.5 Μεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 

Οη εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα/ δείθηεο θαη βαζκνινγνχλ ηηο 

εηαηξίεο, έρνληαο βέβαηα πξνζδηνξίζεη ηε „βέιηηζηε‟ πξαθηηθή γηα θάζε δείθηε. Απφ 

κφλε ηεο ε δηαδηθαζία απηή παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, θαζψο δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο 

                                                           
1 Πεγή: Kaplan, S., N., Corporate Governance and Corporate Performance: A Comparison of Germany, Japan and 

the US in Chew D., H., Studies in International Finance and Governance Systems (New York: Oxford University 

Press, 1997) 

 

 Γεξκαλία Ιαπωλία Η.Π.Α 
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Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην 
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ξεπζηφηεηα 

Δμαγνξέο Διάρηζηεο Διάρηζηεο Πνιιέο 

Σξάπεδεο Καζνιηθέο ηξάπεδεο χζηεκα θχξηαο 

ηξάπεδαο (main 

banking system) 
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αμηνιφγεζεο κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο δείθηεο, κε δηαθνξεηηθέο 

ζηαζκίζεηο, θαη έηζη, γηα παξάδεηγκα, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αμηνινγεζεί 

δηαθνξεηηθά απφ δχν δηαθνξεηηθνχο αμηνινγεηέο. Οη κεραληζκνί δηαθπβέξλεζεο ηεο 

επηρείξεζεο φκσο είλαη νη ίδηνη. Οη πεξηζζφηεξεο, βέβαηα, εηαηξίεο αμηνιφγεζεο 

πηνζεηνχλ θξηηήξηα/ δείθηεο πνπ έρνπλ ηελ αλαθνξά ηνπο ζε δηαηππσκέλεο θαη 

επξέσο απνδεθηέο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζε δηεζλέο ή ζε εγρψξην επίπεδν. 

Σν γεγνλφο απηφ κεηξηάδεη ην ζηνηρείν ηνπ ππνθεηκεληζκνχ θαη νδεγεί, σο έλα βαζκφ, 

ζε ζχγθιηζε ησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο. Αθφκε φκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

πξνθχπηνπλ δχν θίλδπλνη: πξψηνλ, απηφ πνπ ζεσξείηαη σο θαιή πξαθηηθή ζε θψδηθεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ελδέρεηαη, ππφ πξνππνζέζεηο, λα κελ είλαη θαζφινπ θαιή 

πξαθηηθή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία πνπ αμηνινγείηαη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ν δηαρσξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ απφ απηήλ ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, φπνπ ζπζηήλεηαη σο θαιή πξαθηηθή ζε 

πνιινχο θψδηθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Όια ζρεδφλ ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο 

βαζκνινγνχλ ζεηηθά ηηο εηαηξίεο πνπ πηνζεηνχλ απηήλ ηελ πξαθηηθή. Γελ απνθιείεηαη 

φκσο κηα εηαηξία λα κελ πηνζεηεί ηελ πξαθηηθή ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ επζπλψλ ζηα 

αλψηαηα θιηκάθηα, αιιά λα δηαζέηεη απνηειεζκαηηθνχο αληηζηαζκηζηηθνχο 

κεραληζκνχο ειέγρνπ θαη επνπηείαο θαη παξ‟ φια απηά λα βαζκνινγείηαη αξλεηηθά. 

Δπηπιένλ, κπνξεί άιινη παξάγνληεο, φπσο ην κέγεζνο ηεο εηαηξίαο, ή αθφκε θαη 

ζπγθπξηαθνί ιφγνη λα νδεγνχλ ζηνλ δηαρσξηζκφ, σο βέιηηζηε επηινγή, ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη κε δεδνκέλεο ηηο ζπλζήθεο. Σν κεζνδνινγηθφ απηφ 

ζθάικα εληείλεηαη, φηαλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δελ δηελεξγείηαη απεπζείαο 

ε επηινγή κε „λαη‟ ή „φρη‟. πλνςίδνληαο, νη δηαηππσκέλεο αξρέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο έρνπλ γεληθή ηζρχ θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε θιαδηθέο ή άιιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θάηη φκσο πνπ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηηο 

αμηνινγήζεηο. 

Γεχηεξνλ, νη θαιέο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηέρνπλ νη 

δηάθνξνη θψδηθεο δελ είλαη εμαληιεηηθέο. Απφ ηελ άιιε, νη αμηνινγήζεηο πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ηηο δηάθνξεο εηαηξίεο κπνξεί λα βαζίδνληαη έσο θαη ζε 300 δείθηεο. 

Δίλαη, επνκέλσο, αλαπφθεπθην, αθφκε θαη αλ ε θχξηα αλαθνξά ησλ δεηθηψλ είλαη νη 

θψδηθεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, λα ζπκπιεξψλνληαη θαη άιια θξηηήξηα. Όπνπ 

πιένλ ππεηζέξρεηαη ην ζηνηρείν ηνπ ππνθεηκεληζκνχ. Οξηζκέλνη κάιηζηα δείθηεο 

κπνξεί δχζθνια λα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε εηαηξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 
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δηαθνξεηηθά λνκηθά θαη ξπζκηζηηθά θαζεζηψηα. Βεβαίσο, νη εηαηξίεο αμηνιφγεζεο 

θξνληίδνπλ, ψζηε νη αμηνινγήζεηο πνπ παξέρνπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο, κε ηελ επξεία έλλνηα (αλεπηπγκέλεο, αλαπηπζζφκελεο, αλαδπφκελεο 

αγνξέο), παξακέλεη φκσο ην πξφβιεκα ηεο νκνγελνπνίεζεο ησλ αμηνινγήζεσλ, 

θαζψο αθφκε θαη κεηαμχ π.ρ. ησλ αλεπηπγκέλσλ αγνξψλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο. 

Γηάθνξα εμάιινπ εξσηήκαηα αλαθχπηνπλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο 

ησλ ηειηθψλ αμηνινγήζεσλ. Οξηζκέλεο εηαηξίεο ζπιιέγνπλ δεδνκέλα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο, θαη απηφ πνπ θάλνπλ είλαη λα 

ζηέιλνπλ ζηηο ππφ αμηνιφγεζε εηαηξίεο έλα εξσηεκαηνιφγην, φπνπ, δίρσο επαθέο ή 

ζπδεηήζεηο πξφζσπν κε πξφζσπν, ηηο θαινχλ λα ην ζπκπιεξψζνπλ κε ηελ επηινγή 

„λαη‟ ή „φρη‟ ή „δελ απαληψ‟. Σν πιενλέθηεκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη αθελφο ην 

ρακειφ θφζηνο θαη αθεηέξνπ φηη ππεηζέξρεηαη ε πξνζσπηθή, ππνθεηκεληθή γλψκε ηνπ 

αμηνινγεηή ζηελ φιε δηαδηθαζία. Ωζηφζν, κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο δελ είλαη εχθνιν 

λα απαληεζνχλ κε „λαη‟ ή „φρη‟ θαη ε απάληεζε ηνπο απαηηεί ηδηαίηεξεο ζπδεηήζεηο κε 

ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, ψζηε λα απνθαλζεί ηειηθά ν αμηνινγεηήο. Δπηπιένλ, δίρσο 

ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε ηεο εηαηξίαο ππάξρεη ν θίλδπλνο ην εξσηεκαηνιφγην λα κελ 

ζπκπιεξσζεί απφ ζηέιερνο κε ηε ζρεηηθή εκπεηξία, νδεγψληαο ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηελ άιιε, νη εηαηξίεο αμηνιφγεζεο πνπ, πέξαλ ησλ 

δεκνζηνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ, εμεηάδνπλ εμαληιεηηθά θαη άιιεο πιεξνθνξίεο, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο κε ζηειέρε ηεο επηρεηξήζεηο θαη απφ ηελ 

αλάιπζε εζσηεξηθψλ εγγξαθψλ, ηζρπξίδνληαη φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληινχλ πιεξνθνξίεο γηα δεηήκαηα πνπ ε επηινγή απάληεζεο „λαη‟ ή 

„φρη‟ δελ αξθεί. Δπνκέλσο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αμηνινγεηή λα ζρεκαηίζεη 

πξνζσπηθή άπνςε θαη λα αμηνινγήζεη αλάινγα. ε απηή, φκσο, ηελ πεξίπησζε 

ελδέρεηαη δηαθνξεηηθνί αμηνινγεηέο λα ζρεκαηίζνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε γηα ην ίδην 

δήηεκα, θαζψο θαινχληαη, κεηαμχ άιισλ, λα αληρλεχζνπλ  ηελ εηνηκφηεηα ηνπ 

ζπλνκηιεηή λα δίδεη απαληήζεηο, ηελ πεηζηηθφηεηα ηνπ θαη άιια ππνθεηκεληθά 

ζηνηρεία. 

Σέινο, κεγάιε ζεκαζία έρεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαηππψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο. Όιεο ζρεδφλ νη εηαηξίεο αμηνιφγεζεο παξνπζηάδνπλ κελ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ, αιιά ππνινγίδνπλ θαη έλα ζπλνιηθφ 
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απνηέιεζκα αμηνιφγεζεο, έλα κνλαδηθφ αξηζκφ, αλάινγα κε ηελ θιίκαθα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. ε απηήλ ηε πεξίπησζε, θαζψο νη επελδπηέο θαη ην θνηλφ 

γεληθφηεξα, είλαη επηξξεπείο ζηελ πξαθηηθή ζχλδεζεο κηαο επηρείξεζεο κε έλα βαζκφ 

ελδέρεηαη λα νδεγεζνχλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα 

αμηνιφγεζεο, αθφκε θαη αλ είλαη πςειφ, κπνξεί λα „θξχβεη‟ ζνβαξέο αδπλακίεο ηεο 

επηρείξεζεο. Αλ κάιηζηα ιεθζεί ππφςε ην εχξνο ησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ε πξνζπάζεηα απεηθφληζεο  ηνπ επηπέδνπ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

κηαο επηρείξεζεο κε έλα αξηζκφ ίζσο λα κελ έρεη κεγάιε ζεκαζία, θηλδπλεχεη φκσο 

λα δίδεη ιαλζαζκέλα κελχκαηα. ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ζα ήηαλ ίζσο πξνηηκφηεξν λα 

ππνινγίδνληαη θαη λα πξνβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο αλά θαηεγνξία 

δεηθηψλ (Ξαλζάθεο, Σζηπνχξε θαη παλφο, 2003).        
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4.1 Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ε αμηνιφγεζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ε 

ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πξψηεο 

έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ θαη εμέηαδαλ γηα ην αλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ηνπνζεηνχληαη ζην 1999. Δηαηξίεο 

νη νπνίεο έρνπλ θαιή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, πξνζειθχνπλ επελδπηέο νη νπνίνη είλαη 

δηαηεζεηκέλνη, φπσο έρεη αλαθεξζεί, λα πιεξψζνπλ θαη premium, εθφζνλ έρνπλ ζαλ 

ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην. 

Απηέο νη έξεπλεο παξνπζηάδνπλ αξθεηέο κεζνδνινγηθέο δπζθνιίεο. Ζ πην 

βαζηθή είλαη πνζνηηθνπνίεζε πνηνηηθψλ παξακέηξσλ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ εκπφδην 

είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο «θαιήο» θαη ηεο «θαθήο» Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ε επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. 

 Όιεο απηέο νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ αλαθέξζεθαλ, ζε θακία 

πεξίπησζε δε ππνβηβάδνπλ ηελ ζεκαζία ησλ εξεπλψλ θαη ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ 

απνηεινχλ πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ 

λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο κε απηά ηνπ θιάδνπ ή κε ηα απνηειέζκαηα 

άιισλ επηρεηξήζεσλ. Όιε απηή ε δηαδηθαζία βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο 

ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο κέζα ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο. Οη επηρεηξήζεηο έρνληαο απηέο ηηο αμηνινγήζεηο κπνξνχλ 

λα βξνπλ ηα κειαλά ζεκεία ηνπο θαη λα δνπλ αλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

Δπηπιένλ, απηέο νη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ θαη πφιν έιμεο ησλ επελδπηψλ, νη νπνίνη 

ζα επηιέμνπλ εηαηξίεο κε πςειέο αμηνινγήζεηο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

4.2 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε: 

Δκπεηξηθέο κειέηεο από ην δηεζλή ρώξν 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ δηάθνξεο κειέηεο, νη νπνίεο 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ην αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. Οη κειέηεο παξαηίζεληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά. 
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4.2.1 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε: Μηα κειέηε 

ηωλ Γεξκαληθώλ θαη ηωλ Βξεηαληθώλ Αξρηθώλ Γεκνζίωλ Πξνζθνξώλ 

Ο Mark Goergen ην 1999 ζην βηβιίν ηνπ «Corporate Governance and 

Financial Performance: A Study of German and UK Initial Public Offerings» 

παξνπζηάδεη κία κειέηε πνπ αθνξά ηηο γεξκαληθέο θαη ηηο βξεηαληθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, θαη εηδηθφηεξα, ηε ζρέζε κεηαμχ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ηδηνθηεζίαο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

ηδξχζεθαλ ζε απηέο ηηο ρψξεο ηελ δεθαεηία ηνπ ‟80. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο πνπ 

κειεηάηαη ην παξαπάλσ ζέκα είλαη ηα 6 ρξφληα, γηαηί ζεσξείηαη φηη ζε απηφ ην 

δηάζηεκα έρεη νινθιεξσζεί θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

Ο ζπγγξαθέαο επέιεμε ηηο δχν ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

ηνπο, φζνλ αθνξά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηά ηνπο. Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ κάλαηδκελη. 

Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, παξαηεξνχληαη αξθεηέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο έρνπλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο θαη θπζηθά ηελ πιεηνςεθία ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Ο Goergen ζην βηβιίν ηνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηθξν- δεδνκέλα γηα λα αλαιχζεη ηελ ηδηνθηεζία θαη ηελ επίδνζε θάζε 

επηρείξεζεο θαη λα εμεηάζεη γηα ηνλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ελλνηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ ππνζηεξίδνπλ, θάηη πνπ ηζρχεη ζηελ 

ζεσξία, φηη δειαδή εηαηξίεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ ξίζθν ζα 

θαηαιήμνπλ κε κηα ηδηνθηεζία ε νπνία αλήθεη ζε πνιιά άηνκα, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη κεγάιε δηαζπνξά θηλδχλνπ. Μπνξεί ε ηδηνθηεζία λα αλήθεη ζε ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα, είηε ε επηρείξεζε είλαη νηθνγελεηαθή, είηε φρη, θαη λα γίλεη αλάιεςε ηνπ 

θηλδχλνπ, θαη ηειηθά ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα πεηχρεη ζεηηθή απφδνζε. Δπηπιένλ, 

ε εμέιημε ηεο ηδηνθηεζίαο εμαξηάηαη απφ ζπγθεθξηκέλα εηαηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη 

φρη γεληθνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ  ζεσξία. Καη γηα ην αλ κηα εηαηξία πεηπραίλεη 

ζεηηθή ή αξλεηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, απηφ δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κφλν 

απφ ηηο δηαθνξέο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο, αιιά ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

θαη άιινη παξάκεηξνη. Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ θαη κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ ησλ Demsetz θαη Lehn ( 1985), Denis θαη Denis (1994) θαη Loderer θαη 

Martin (1997). Tν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην αλ ε εηαηξηθή ηδηνθηεζία επεξεάδεη ή 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε. Σα απνηειέζκαηα ηνπ βηβιίνπ 
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δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο ηεο (αγγινζαμνληθφ θαη εζσηεξηθφ), θαζψο θάλνπλ ιφγσ θαη γηα ηε 

δεκφζηα πνιηηηθή θαη γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. 

Όια απηά επεξεάδνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε κηα επηρείξεζεο, ε νπνία κε 

ηεο ζεηξά ηεο ζα επεξεάζεη ηελ εηαηξηθή ηδηνθηεζία. Γελ κπνξεί φκσο λα αλαθεξζεί 

κε ζηγνπξηά πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα επεξεαζηεί ε εηαηξηθή ηδηνθηεζία, γηαηί ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο.  

 

4.2.2 Μεραληζκνί Γηαθπβέξλεζεο, Μέγεζνο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε 

ηωλ Βξεηαληθώλ Δπηρεηξήζεωλ 

Ζ έξεπλα απηή ησλ Laing, D., θαη Weir, C., (1999), κε ηίηιν «Governance 

Structures, Size, and Corporate Performance in UK firms» εμεηάδεη ηνλ βαζκφ 

ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Cadbury θαζψο θαη ην 

αληίθηππν ηνπ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ησλ βξεηαληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηιέρζεθαλ 115 εηαηξίεο, φιεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ θαη ε 

έξεπλα αλαθέξεηαη ζηα έηε 1992 θαη 1995. Σν 1992 δεκνζηεχηεθε ε Έθζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Cadbury θαη ην 1995 είλαη ην έηνο φπνπ αληαλαθιάηαη ε θαηάζηαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηξία ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε. ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζχγθξηζε 

ησλ κεραληζκψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο πξηλ θαη 

κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Cadbury θαη ηη αληίθηππν έρνπλ 

απηνί νη κεραληζκνί ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Σξεηο είλαη νη βαζηθνί κεραληζκνί: 1) ε εηζαγσγή επηηξνπψλ, 2) ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ CEO θαη ηνπ πξνέδξνπ θαη 3) ε χπαξμε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ NED ( κε εθηειεζηηθά κέιε) ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: 

1) ROA: (ΔΒΗΣ/ χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) * 100 

2) Γπαδηζκφο: δπαδηθή κεηαβιεηή, πνπ ιακβάλεη ηελ ηηκή κεδέλ αλ 

δηαρσξίδνληαη νη ξφινη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

ηελ ηηκή έλα αλ είλαη ην ίδην πξφζσπν. 

3) NED1: αξηζκφο κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
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4) NED2: πνζνζηφ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

5) NED3: δπαδηθή κεηαβιεηή, πνπ παίξλεη ηε ηηκή έλα αλ ην πνζνζηφ ησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ηελ ηηκή κεδέλ αλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

6) NED4: δπαδηθή κεηαβιεηή, πνπ παίξλεη ηελ ηηκή έλα αλ ππάξρνπλ πάλσ απφ 

ηξία εθηειεζηηθά κέιε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζε αληίζεηε πεξίπησζε 

παίξλεη ηε ηηκή κεδέλ. 

7) Δπηηξνπέο: δπαδηθή κεηαβιεηή, ε νπνία δείρλεη ηελ χπαξμε ή κε επηηξνπψλ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη θαζνξηζκνχ απνδνρψλ. Ζ κεηαβιεηή έρεη ηελ ηηκή 

έλα αλ ππάξρνπλ θαη νη δχν επηηξνπέο, αιιηψο παίξλεη ηελ ηηκή κεδέλ. 

8) Μέγεζνο: δείρλεη ηελ επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο 

κεραληζκνχο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο, θπξίσο νη κεγάιεο, 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Cadbury θαη πηνζεηνχλ ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ ηηκή ηνπ ROA ην έηνο 1992 ήηαλ 

γχξσ ζην 7,3%, ελψ ην 1995 ήηαλ γχξσ ζην 9,17%. Ο κεραληζκφο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πνπ επεξέαζε ζεηηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ήηαλ ε 

πηνζέηεζε ησλ δχν επηηξνπψλ. Οη άιινη κεραληζκνί, φπσο ε χπαξμε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ NED ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ Γηεπζχλνληα 

πκβνχινπ απφ απηφ ηνπ Πξνέδξνπ, δελ έδεημαλ λα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

4.2.2.1 Η Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Cadbury 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα ηεο Δπηηξνπήο Cadbury, γηα 

λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο νη κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. 

 Οη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ηνπο δχν ξφινπο, απηφ ηνπ 

Γηεπζχλνληα πκβνχινπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ, ζε έλα πξφζσπν ζα έρνπλ 

ρεηξφηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο, 

πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο δχν ξφινπο. 
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 Ζ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ζα επηθέξεη ζεηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 Σν πνζνζηφ ησλ NED, αλ μεπεξλά ην 50% ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε κηαο επηρείξεζεο, 

απμάλνληάο ηελ ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο, πνπ ην πνζνζηφ ησλ NED είλαη 

κηθξφηεξν. 

 Ζ Δπηηξνπή Cadbury πξνηείλεη σο θαηψηαην φξην ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηψλ εθηειεζηηθψλ κειψλ κε ζθνπφ ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο 

Γηνίθεζεο. πλεπψο, επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ παξαπάλσ απφ ηξία εθηειεζηηθά 

κέιε ζα έρνπλ θαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε. 

 Ζ χπαξμε ηεο επηηξνπήο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο επηηξνπήο θαζνξηζκνχ 

ησλ απνδνρψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαη ηηο δχν επηηξνπέο, ζε ζρέζε κε απηέο πνπ 

δελ ηηο έρνπλ. 

 

4.2.3 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζε Οηθνγελεηαθέο Δπηρεηξήζεηο : Μηα  ζπγθξηηηθή 

κειέηε κεηαμύ Υνλγθ Κνλγθ θαη Σαϊιάλδεο 

Ο Saravuth Pitiyasak ζην άξζξν ηνπ «Corporate Governance in Family 

Controlled Companies: A Comparative Study between Hong Kong and Thailand» 

ππνζηεξίδεη φηη ε έιιεηςε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηέιεζε παξάγνληα γηα ηελ 

Αζηαηηθή Οηθνλνκηθή Κξίζε. Ωζηφζν θάπνηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε «θαθή» 

δηαθπβέξλεζε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν, νθείιεηαη γηα ηελ θξίζε θαη θπξίσο ιφγσ 

ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ηδηνθηεζίαο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηελ Αζία είλαη 

νηθνγελεηαθέο. Ζ ηδηνθηεζία ραξαθηεξίδεηαη απφ γθξνππ νηθνγελεηψλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ εηαηξηθέο ππξακίδεο γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνλ πινχην απφ ηε 

κεηνςεθία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

Σν άξζξν απηφ επηρεηξεί λα εμεηάζεη δχν αληηθαηηθέο κειέηεο. Ζ κία κειέηε 

ππνζηεξίδεη φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη επηπιένλ, απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο γηα 

ηελ Αζηαηηθή Οηθνλνκηθή Κξίζε. Ζ άιιε κειέηε ππνζηεξίδεη φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο 
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ηδηνθηεζίαο κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ επίδνζε κηαο επηρείξεζεο θαη 

παξνπζηάδεη κία αλάιπζε γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη 

ηεο Σατιαλδήο, θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη. Ζ κειέηε απηή πξνρψξα θαη ζην ζέκα ηεο ζχγθξηζεο ησλ δχν ρσξψλ 

θαζψο θαη ζην ηη κπνξνχλ λα κάζνπλ ε κία ρψξα απφ ηελ άιιε. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πην πάλσ ζηελ εξγαζία, ε «θαιή» Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε πξνζειθχεη επελδπηέο, νη νπνίνη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα επελδχζνπλ ζε 

απηέο ηηο ρψξεο θαη λα πιεξψζνπλ θαη premium γηα απηέο ηηο κεηνρέο. ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία φπνπ ην θεθάιαην θηλείηαη ειεχζεξα, ε δηάζεζε θαη νη θηλήζεηο 

ησλ επελδπηψλ απνηεινχλ ην Α θαη ην Ω, φζνλ αθνξά ηελ δηαθίλεζε ησλ κεηξεηψλ. 

πλεπψο, ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θνκκάηηα γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηελ βησζηκφηεηά ηνπο. 

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο, ησλ εζίκσλ θαη ησλ 

πεπνηζήζεσλ ηεο θάζε ρψξαο. Γηαθνξεηηθέο ρψξεο έρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο, ζπλεπψο ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ηεο θάζε ρψξαο ζα δηαθέξεη θαη ζα 

πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ηηο ηδέεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε ρψξαο ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο πνπ αληηκεησπίδεη. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε πνπ είλαη θαηάιιειε γηα κία ρψξα κπνξεί λα κελ κπνξέζεη λα 

εθαξκνζηεί ζε άιιε ρψξα κε άιιε θνπιηνχξα θαη άιιεο αλάγθεο. 

πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηηο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη ηεο Σατιαλδήο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

κπνξεί ην ζχζηεκα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ λα κελ κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί ζηελ Σατιαλδή γηα λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, 

αιιά ζε γεληθέο γξακκέο θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθπβέξλεζεο, φπσο νη 

επηηξνπέο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη θαζνξηζκνχ απνδνρψλ ή ε αλεμαξηεζία ησλ κε 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ζε άιιε ρψξα γηα λα ιπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηά ηεο.     
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4.2.4 Δζωηεξηθνί θαη Δμωηεξηθνί Μεραληζκνί Γηαθπβέξλεζεο: Η επίδξαζε ηνπο 

ζηελ Απόδνζε κεγάιωλ Βξεηαληθώλ Δπηρεηξήζεωλ 

Οη Weir, C., Laing, D., θαη McKnight, P., (2002) ζην άξζξν ηνπο «Internal 

and External Governance Mechanisms: Their Impact on the Performance of Large 

UK Public Companies», αλαιχνπλ ηεο ζρέζε κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Δπίδνζεο κηαο επηρείξεζεο. Ζ αγνξά ηνπ εηαηξηθνχ ειέγρνπ ζεσξείηαη φηη αλήθεη 

ζηνλ εμσηεξηθφ κεραληζκφ, ελψ εζσηεξηθνί κεραληζκνί ζεσξνχληαη ε δνκή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ε δνκή ησλ επηηξνπψλ θ.α (Jensen, 1986). 

Ζ έξεπλα αθνξά επηρεηξήζεηο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη ζπγθεθξηκέλα 311 

επηρεηξήζεηο, γηα ην δηάζηεκα 1994 κε 1996. Απφ ην δείγκα εμαηξνχληαη επηρεηξήζεηο 

πνπ παξέρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Οη θχξηεο ππνζέζεηο ηνπ κνληέινπ 

είλαη: 

Ζ1α: ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ1β: ζεηηθή ζπζρέηηζε αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ2: αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κε δηαρσξηζκνχ ησλ ξφισλ ηνπ Γηεπζχλνληα 

πκβνχινπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. 

Ζ3α: ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επίδνζεο.   

Ζ3β: ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αλεμάξηεησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. 

Ζ4: ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. 

Ζ5: αξλεηηθή κε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ θαηνρήο κεηνρψλ θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. 

Ζ6: ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ κφριεπζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο 
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Ζ7: ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ θαηνρήο κεηνρψλ απφ εμσηεξηθνχο επελδπηέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ8: ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απεηιήο ερζξηθήο εμαγνξάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επίδνζεο.  

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη απηή ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα εμήο: 

1) Γελ ππάξρεη ηδηαίηεξε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δνκήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. 

2) Τπάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη 

κφριεπζεο. 

3) Ζ δνκή ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη νχηε ζεηηθά αιιά 

νχηε αξλεηηθά ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε. 

4) Τπάξρεη κηα αζζελήο ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηεο επηηξνπήο. 

5) Ζ θαηνρή κεηνρψλ απφ εμσηεξηθνχο δελ έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ. 

6) Ζ θαηνρή κεηφρσλ απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν δείρλεη λα έρεη θάπνην 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηε Γηνίθεζε (McConnell θαη Servaes, 1990) θαη (Hermalin 

θαη Weisbach, 1991). 

7) Ζ αγνξά ηνπ εηαηξηθνχ ειέγρνπ, πνπ είλαη έλαο εμσηεξηθφο κεραληζκφο, 

ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο (Rediker θαη Seth, 1995). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καξηπξνχλ φηη ππάξρεη κηα πνιχπινθε ζρέζε 

κεηαμχ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. Ο Κψδηθαο 

Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ (Code of Best Practice) έρεη κεραληζκνχο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίνη είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη νκνηφκνξθνη θαη αληηκεησπίδνληαη 

κε ακθηβνιία φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Όπσο έρεη ήδε εηπσζεί θαη 

ζηελ εξγαζία, θάπνηνη κεραληζκνί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνιχησο ζεηηθά γηα κηα επηρείξεζε, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε 
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πηνζέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεραληζκψλ ζα έρεη ηα ίδηα επνίσλα απνηειέζκαηα 

θαη ζε κηα άιιε επηρείξεζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη επηρεηξήζεηο κεηαμχ ηνπο έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνβιήκαηα, νπφηε θξίλεηε 

απαξαίηεηε ε πξνζαξκνγή ησλ κεραληζκψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο. Ζ 

Δπηηξνπή Cadbury αλαγλσξίδεη φηη ε νκνηνκνξθία θαη ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ 

κεραληζκψλ δελ επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, θάηη πνπ φκσο δελ πηνζεηεί ν 

Κψδηθαο Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ (Code of Best Practice). 

 

4.2.5 Η ζρέζε κεηαμύ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Δπίδνζεο 

Οη Stanwick, Peter A., θαη Stanwick Sarah D., ην 2002 κε ην άξζξν ηνπο «The 

Relationship between Corporate Governance and Financial Performance» επηρείξεζαλ 

λα εμεγήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Δπίδνζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμέηαζαλ γηα ην αλ ε «θαιή» Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ επίδνζε κηαο επηρείξεζεο, απφ φηη ε «θαθή» 

δηαθπβέξλεζε. ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δηαβαζκίζεηο ηνπ Best and Worst 

Board of Directors. 

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη αλαγθαία φρη κφλν γηα λα πξνζηαηέςεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ κεξψλ. ηφρνο ηεο είλαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ερεκχζεηαο ησλ κεξψλ, δηαβεβαηψλνληαο πσο ε 

επηρείξεζε είλαη ππφινγε γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε επίδνζε ησλ ζηειερψλ, επεξεάδεη 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ αλεμαξηεζία ησλ ζηειερψλ, νη 

γλψζεηο ηνπο, ε πνηφηεηά ηνπο θαη φηη πξέπεη λα απνινγνχληαη ζηνπο κεηφρνπο, φια 

απηά βνεζνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη έρνπλ ζεηηθφ 

αληίθηππν. 
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4.2.6 Μηα εκπεηξηθή κειέηε γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε 

Ο Hsiang- tsai, C., ην 2005 ζηελ έξεπλα ηνπ «An empirical study of Corporate 

Governance and corporate Performance» αζρνιείηαη κε ηελ πιεξνθφξεζε ησλ 

επελδπηψλ θαη θαηά πφζν απηή επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο φζνλ αθνξά ηηο 

επελδπηηθέο ηνπο θηλήζεηο. Ζ δηαθάλεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ 

αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ ηνπο θάλεη λα βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή 

ζέζε, γηαηί δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ αθξηβψο ηελ θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ 

ηεο εηαηξίαο. Γεγνλφο πνπ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο επελδπηηθέο επηινγέο ηνπο. 

Όια απηά ππνζηεξίδεη ε Θεσξία εκαηνδφηεζεο (Signaling Theory). ηφρνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε πξνο 

ηνπο επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα πεηπραίλεηαη «θαιή» Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε. 

 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη 225 επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Σαηβάλ, 

είλαη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζην θιάδν ηεο πςειήο ηερλνινγίαο θαη ην έηνο ηεο 

έξεπλαο είλαη ην 2001. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο δηαθάλεηα ηεο πιεξνθφξεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδνινγία ηεο εηαηξίαο Standard & Poor‟s. χκθσλα κε απηή 

ηελ κεζνδνινγία ηεο εηαηξίαο, ε δηαθάλεηα ηεο πιεξνθφξεζεο ρσξίδεηαη σο εμήο: 

1. Γηαθάλεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δνκή ηεο ηδηνθηεζίαο 

2. Γηαθάλεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

3. Γηαθάλεηα γηα ηελ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ 

4. Γηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο ησλ επελδπηψλ 

5. Γηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Ζ έξεπλα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη θάλεη ρξήζε 

πνιιαπιψλ παιηλδξνκήζεσλ. Οη βαζηθέο κεδεληθέο ππνζέζεηο είλαη: 

Ζ01: δελ ζρεηίδνληαη ην κέγεζνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε 
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Ζ02: δελ ζρεηίδεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ Πξνέδξνπ απφ απηφλ ηνπ CEO κε 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε 

Ζ03: δελ ζρεηίδεηαη ην επίπεδν ζπκκεηνρήο ηεο Γηνίθεζεο ζηελ ηδηνθηεζία κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε 

Ζ04: δελ ζρεηίδεηαη ην επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ ζηελ ηδηνθηεζία 

κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε 

Ζ05: ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε 

Ζ06Α: ε δηαθάλεηα ζηε δνκή ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ επελδπηψλ δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε 

Ζ06Β: δελ ζρεηίδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε κηαο επηρείξεζεο κεγάιεο 

δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ επελδπηψλ κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε κηαο επηρείξεζεο κε κηθξή δηαθάλεηα. 

Ζ07Α:δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο δηαθάλεηαο πνπ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. 

Ζ07Β: ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε κηαο επηρείξεζεο κε κεγάιε δηαθάλεηα ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδνζε κηαο επηρείξεζεο κε κηθξή δηαθάλεηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο.   

Ζ08A: ε δηαθάλεηα πνπ αθνξά ηε δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε 

Ζ08Β: ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε κηαο επηρείξεζεο κε κεγάιε δηαθάλεηα ζρεηηθά 

κε ηε δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο δελ 

έρεη ζρέζε κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε κηαο επηρείξεζεο κε κηθξή δηαθάλεηα 

φζνλ αθνξά ηε δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα εμήο: 
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1) Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηεο δνκήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο παξαηεξείηαη κία αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε. 

2) Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηνλ κε δηαρσξηζκφ 

ησλ ξφισλ ηνπ Γηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ. 

3) ηελ ζρέζε ηεο δνκήο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο 

παξαηεξείηαη κία ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ζπκκεηνρήο 

ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηνπ δείθηε ROE. 

Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη α= 0,05. 

4) Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ ζηελ ηδηνθηεζία. 

5) Παξαηεξείηαη ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεηθηψλ ROE θαη  ESP 

κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α= 0,01. 

6) Γεπ ππάξρεη ζπζρέηηζε φζνλ αθνξά ηε δηαθάλεηα πνπ αθνξά ηε δνκή ηεο 

ηδηνθηεζίαο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ επελδπηψλ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επίδνζεο. 

7) Τπάξρεη, φκσο, ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηαθάλεηαο πνπ αθνξά 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ θαη 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. Σν επηβεβαηψλεη θαη ε Θεσξία 

εκαηνδφηεζεο. 

8)  Γελ παξαηεξείηαη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δηαθάλεηαο πνπ αθνξά 

ηε δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. Γχν είλαη νη θχξηνη ιφγνη απηήο ηεο 

ζπζρέηηζεο: πξψηνλ, είηε γηαηί ε Γηνίθεζε δελ ζέιεη λα θνηλνπνίεζε απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζθφπηκα θαη δεχηεξνλ, είηε γηαηί ζεσξεί φηη απηή ε πιεξνθνξία 

δελ έρεη λα δψζεη ηίπνηα ζηνλ επελδπηή θαη δελ ζα ηνλ επεξεάζεη ζηηο 

απνθάζεηο ηνπ. 
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4.2.7 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε ζε Δπηρεηξήζεηο 

ζηελ Πνιωλία 

Ο Gruszczynski, M., ζην άξζξν ηνπ «Corporate Governance and Financial 

Performance of Companies in Poland» ην 2005 παξνπζηάδεη κηα έξεπλα γηα ηελ 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Πνισλίαο θαη ζεσξνχληαη εηαηξίεο κε 

ηελ πςειφηεξε θεθαιαηνπνίεζε. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 53 

επηρεηξήζεηο. Σα δεδνκέλα γηα λνκηθά δεηήκαηα αλαθέξνληαη ζην νηθνλνκηθφ έηνο 

2003. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο αθνξά ην έηνο 2004. 

Κχξηα πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ απνηέιεζε νη δειψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

δείγκαηνο φζνλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνλ Κψδηθα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Warsaw. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο ιήθζεθαλ ππφςε ηνπιάρηζηνλ 60 ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί κηα ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα. Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζπλνςίδνληαη ζηεο εμήο θαηεγνξίεο: 

1) χλζεζε θαη ηθαλφηεηα ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2) Δπνπηεία ζπλαιιαγψλ πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε. 

3) Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4) Ζ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηψλ. 

5) Γηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. 

6) Ζ ξχζκηζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ ηδίσλ κεηφρσλ κε ηελ επηρείξεζε. 

7) Γήισζε θαη θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

8) Έιιεηςε κεραληζκψλ θαηά εμαγνξψλ. 

9) Γηαθάλεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιπσλπκηθά κνληέια, ζηα νπνία 
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έρνπκε κία ελδνγελή κεηαβιεηή y, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δηαβάζκηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε είλαη ε εμήο: Α-, 

Β+, Β, Β-, C+. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εμσγελείο κεηαβιεηέο πεξηιακβάλνπλ 

δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, νη νπνίνη θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο : 

 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

ζρεηίδεηαη σο έλα βαζκφ κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πην 

απμεκέλε ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ αξηζκνδείθηε «Καζαξνχ Πεξηζσξίνπ 

Κέξδνπο» θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Μηα επηρείξεζε αλ 

παξνπζηάδεη πςειφ πεξηζψξην θέξδνπο ζα έρεη θαη κεγαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδνζε. Έλαο άιινο δείθηεο πνπ έρεη κεγάιε ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε είλαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε, δειαδή ν δείθηεο ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, φπνπ 

εδψ αλ ν δείθηεο ηεο δαλεηθήο κφριεπζε είλαη ρακειφο ηφηε ε επηρείξεζε ζα έρεη 

θαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πεξηζζφηεξνη 

δείθηεο δελ έδεημαλ θάπνην ζπζρεηηζκφ κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Ζ 

δηαβάζκηζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη κία ζχλζεηε κεηαβιεηή πνπ κπνξεί 

λα κελ είλαη ζρεηηθή άκεζα κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. 

Γεληθφηεξα, δελ έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο γχξσ απφ ηηο πνισληθέο 

επηρεηξήζεηο, κφλν γηα εθείλεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Warsaw Stock Exchange. 

Θεηηθφ είλαη πάλησο ην γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κπαίλνπλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην, ζπλεπψο ζα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γηα πεξαηηέξσ έξεπλεο 

πάλσ ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ζηελ ζρέζε ηεο κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδνζε. 
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4.2.8 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε  

Οη Brown, L., θαη Caylor, M., ην 2006 κε ην άξζξν ηνπο «Corporate 

Governance and Firm Performance» εμεηάδνπλ ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζε ζρέζε 

κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, δεκηνπξγψληαο ηνλ δείθηε Gov- Score, o νπνίνο 

βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Institutional Shareholder Services. Σν 

Gov- Score είλαη έλα πνιπζχλζεην κέηξν 51 παξαγφλησλ, πνπ έρεη 8 θαηεγνξίεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Οη θαηεγνξίεο είλαη: 

1) Καηαζηαηηθφ/ εζσηεξηθφο κεραληζκφο 

2) Διεγθηέο θαη Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο  

3) Δθπαίδεπζε δηεπζπληψλ 

4) Καηαζηάζεηο ζπγρψλεπζεο 

5) Ηδηνθηεζία 

6) Απνδεκίσζε δηνηθεηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

7) Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

8) Πξαθηηθέο πνπ απεπζχλνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Σα κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επίδνζεο είλαη 6. Καη είλαη ηα εμήο: 

1) Καζαξφ Πεξηζψξην Κέξδνπο 

2) ROE 

3) Αχμεζε ησλ Πσιήζεσλ 

4) Tobin‟s Q ( είλαη ίζνο κε αγνξαία αμία/ θφζηνο αληηθαηάζηαζεο 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ) 

5) Δπαλαγνξά κεηνρψλ 

6) Μεξηζκαηηθή Απφδνζε 
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Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δείγκα 2.327 επηρεηξήζεσλ γηα ην έηνο 

2002. Σα νηθνλνκηθά κεγέζε πάξζεθαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ  θαη φζνλ αθνξά γηα ην πνηνη κεραληζκνί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

πηνζεηνχληαη, ηα ζηνηρεία πάξζεθαλ απφ ην Institutional Shareholder Services. Ζ 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε δηαζηξσκαηηθή αλάιπζε θαη ππάξρνπλ 3 

βήκαηα. Σν πξψην βήκα αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε Gov- Score κε θάζε έλα απφ 

ηα 6 κέηξα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. Σν δεχηεξν βήκα αθνξά ηε ζπζρέηηζε 

ησλ 6 κέηξσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο κε θαζεκία απφ ηηο 8 θαηεγνξίεο πνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί πην πάλσ θαη αθνξνχλ ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Σν ηξίην βήκα 

αθνξά ηε ζπζρέηηζε ησλ 6 κέηξσλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο κε ηνπο 51 

κεραληζκνχο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο μερσξηζηά θάζε θνξά.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ, πνπ αθνξνχλ ην πξψην βήκα, είλαη φηη 

ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ δείθηε Gov- Score θαη ησλ 5 κέηξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%. Ο δείθηεο πνπ 

εμαηξείηαη απφ απηή ηε ζπζρέηηζε είλαη ν δείθηεο «αλάπηπμε πσιήζεσλ». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξήζεηο κε πςειή ηηκή ηνπ Gov- Score έρνπλ πςειφηεξν θαζαξφ 

πεξηζψξην θέξδνπο, θαιχηεξε κεξηζκαηηθή απφδνζε, πςειφηεξε ηηκή ηνπ ROE θαη 

πςειφηεξε ηηκή ηνπ δείθηε Tobin‟s. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, δελ παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλν ξπζκφ πσιήζεσλ. Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

είλαη 1% γηα λα πξνζδίδεη αμηνπηζηία ζηελ έξεπλα. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ, πνπ αθνξνχλ ην δεχηεξν βήκα, είλαη φηη 

ν δείθηεο ROE ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο 6 απφ ηηο 8 θαηεγνξίεο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Οη 6 θαηεγνξίεο είλαη: 

 Ηδηνθηεζία 

 Απνδεκίσζε δηνηθεηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

 Δθπαίδεπζε δηεπζπληψλ 

 Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

 Καηαζηάζεηο ζπγρψλεπζεο 

 Πξαθηηθέο πνπ απεπζχλνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
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Οη άιιεο δχν θαηεγνξίεο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ην δείθηε ROE. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο κνηάδνπλ κε απηά ηνπ ROE, δειαδή 

ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηηο 6 θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, αιιά ε 

ηδηνθηεζία θαη νη θαηαζηάζεηο ζπγρψλεπζεο είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληεο. Ο δείθηεο 

Tobin‟s  ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, εθηφο ηεο 

εθπαίδεπζεο δηεπζπληψλ. Ο δείθηεο «ξπζκφο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ» ζπζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ ηδηνθηεζία θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ επαλαγνξά κεηνρψλ 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 5 θαηεγνξίεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Απηέο είλαη: 1) 

εθπαίδεπζε δηεπζπληψλ, 2) θαηαζηάζεηο ζπγρψλεπζεο, 3) ηδηνθηεζία, 4) απνδεκίσζε 

δηνηθεηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, 5) Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 6) πξαθηηθέο 

πνπ απεπζχλνληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Ο νηθνλνκηθφο έιεγρνο θαη νη ειεγθηέο καδί κε ηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ έρνπλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο επαλαγνξέο κεηνρψλ. Σέινο, ε 

κεξηζκαηηθή απφδνζε είλαη αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηνπο εζσηεξηθνχο 

κεραληζκνχο θαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηηο ππφινηπεο 5 θαηεγνξίεο. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ηξίην βήκα είλαη φηη ν 

δείθηεο ROE θαη ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην 

κεραληζκφ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ιέεη φηη ε επηηξνπή ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζπζθέπηεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θφξα ην ρξφλν θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηνλ κεραληζκφ « νη ζπκβνπιεπηηθέο  ακνηβέο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη 

κηθξφηεξεο απφ ηηο ειεγθηηθέο». Ο δείθηεο Tobin‟s Q ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην 

κεραληζκφ πνπ ιέεη φηη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη θάζε 

έηνο θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε έρεη κε ηνλ κεραληζκφ πνπ ιέεη φηη εμσηεξηθνί 

αλεμάξηεηνη ειεγθηέο ειέγρνπλ πάλσ απφ ην 50% ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ 

κεξηζκαηηθή απφδνζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην φηη ηα ζηειέρε κηαο εηαηξίαο ζα πξέπεη 

λα ηεξνχλ θάπνηνπο θαλφλεο φζνλ αθνξά ηελ θαηνρή κεηνρψλ. Αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

παξαηεξείηε κε ηνλ κεραληζκφ αλαθέξεη φηη ρξεηάδεηαη απιή πιεηνςεθία 

πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί κηα ζπγρψλεπζε. Ζ επαλαγνξά ησλ κεηνρψλ ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ην κεραληζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκβνπιεπηηθέο ακνηβέο ησλ 

αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ πνπ είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο ειεγθηηθέο ακνηβέο. Θεηηθή 

ζπζρέηηζε φκσο παξαηεξείηε κε ην φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ειέγρεηαη πάλσ απφ 

ην 50% απφ εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο δηεπζπληέο. 
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Σειηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε επεξεάδεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαηεγνξία ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο «Απνδεκίσζε 

δηεπζπληηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ». Σε κηθξφηεξε επίδξαζε ηε δέρεηαη απφ ηε 

θαηεγνξία Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο «Καηαζηαηηθφ/ εζσηεξηθνί κεραληζκνί». 

Παιηφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην ζέκα είλαη απφ 

ηνπο Gompers, Ishii θαη Metrick, (2003), Bedchuck θαη Cohen (2005) θαη Cremers 

θαη Nair (2005).     

 

4.2.9 Οη ηηκέο ηωλ κεηνρώλ αληαλαθινύλ ηελ πνηόηεηα ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηωλ Ιαπωληθώλ Δπηρεηξήζεωλ; 

Οη Aman, H., θαη Nguyen, P., (2007), ζην άξζξν ηνπο «Do Stock Prices reflect 

the Corporate Governance Quality of Japanese firms;» παξνπζηάδνπλ έλα δείθηε ν 

νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ «θαιή» Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ζε θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείθηε είλαη ηξία: 1) ε δνκή ηεο 

ηδηνθηεζίαο, 2) ε ζχλζεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη 3) ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

επελδπηψλ, ε νπνία ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ηη είδνπο πιεξνθνξίεο ζα απνθαιπθζνχλ 

ζηνπο επελδπηέο. Ο δείθηεο απηφο δίλεη πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηνπο εζσηεξηθνχο 

εηαηξηθνχο ειέγρνπο θαη φρη ζηνπο εμσηεξηθνχο, ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ πνιχ 

ζεκαληηθνχο νη Gomper, Ishii θαη Metrick (2003) θαη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο 

Aman θαη Nguyen (2007). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε αγνξά ηνπ εηαηξηθνχ ειέγρνπ, πνπ 

είλαη έλαο εμσηεξηθφο εηαηξηθφο έιεγρνο, δελ έρεη αλαπηπρζεί ζηελ Ηαπσλία, ζηελ 

ρψξα πνπ έρεη δηεμαρζεί ε έξεπλα.  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ βγεη γηα απηά ηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

πξψηνλ, φζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο ηδηνθηεζίαο (ownership characteristics) θαη ηε 

ζρέζε ηεο κε ηελ επίδνζε κηαο επηρείξεζεο, νη κεγάινη κέηνρνη έρνπλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδξαζε θαη ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο 

(McConnell θαη Servaes 1990). Οη κεγαινκέηνρνη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, αζθνχλ 

έιεγρν ζηε Γηνίθεζε θαη πξνρσξνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε 

πηψζεο ηεο απφδνζε ζηεο εηαηξίαο. ηελ Ηαπσλία, φκσο, νη κεγαινκέηνρνη κπνξεί λα 

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπο κε ηε Γηνίθεζε. Γηα ην 

δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, ηε δνκή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (board structure), ε 
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έξεπλα θπξίσο επηθεληξψλεηαη ζην κέγεζφο ηνπ. Ο Yermack (1996) ππνζηεξίδεη φηη 

νη επηρεηξήζεηο ησλ Ζ.Π.Α. πνπ έρνπλ κηθξνχ κεγέζνπο ζπκβνχιηα πξαγκαηνπνηνχλ 

πςειφηεξεο αγνξαίεο αμίεο. Οη Rosenstein θαη Wyatt (1990) κε ηε ζεηξά ηνπο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη κία ζεηηθή αληίδξαζε ηεο αγνξάο κε ηνλ θαζνξηζκφ 

αλεμάξηεησλ δηεπζπληψλ. Οη Hermalin θαη Weisbach (2001) ζεσξνχλ φηη ε 

αλεμαξηεζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επλνεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνηίκεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κάλαηδεξ. ε αληίζεζε, φκσο, νη 

Bhagat θαη Black (2002) ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο αλεμαξηεζίαο 

ησλ δηεπζπληψλ θαη ηεο εηαηξηθήο επίδνζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ε αλαινγία ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζην ζπκβνχιην ρξεζηκνπνηείηαη σο κία έλδεημε πνπ δείρλεη 

αζζελή έιεγρν. Δπηπιένλ, νη αθξναηέο ζε έλα ζπκβνχιην ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ν έιεγρνο γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξνο. 

Οη αθξναηέο ζε έλα ζπκβνχιην είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ηαπσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, γη‟ απηφ αλαθέξεηαη θαη πξψηε θνξά. Όζνλ αθνξά ην ηξίην 

ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ επελδπηψλ θαη ηελ 

απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ (information and disclosure), ηα απνηειέζκαηα 

απνθαιχπηνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πςειή ή έζησ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε 

ηείλνπλ λα απνθαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Ζ πνηφηεηα απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζπλδέεηαη κε ηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ε ζπζρέηηζε απηή είλαη 

ζεηηθή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηα ψζηε λα απεηθνλίδεηαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξηιακβάλεηαη ε επίθαηξε απνθάιπςε ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο επελδπηέο, θαη κηα πνζνηηθή εθηίκεζε κηαο εηαηξηθήο 

ηζηνζειίδαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πνζφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο. 

Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο είλαη φηη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη κάιηζηα κε ηελ θαιχηεξε 

επίδνζε. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ επνίσλεο ζπλζήθεο έρνπλ θαη 

θαιχηεξνπο θαλφλεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη είλαη δηαηεζεηκέλεο λα 

απνθαιχπηνπλ πεξηζζφηεξεο θαη έγθπξεο πιεξνθνξίεο ζηνπο επελδπηέο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξσλ επελδπηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηε ζέιεζε λα πιεξψζνπλ θαη έλα premium πάλσ ζηηο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ, γη‟ απηφ θαη νη κεηνρέο εκθαλίδνληαη θαη κε πςειφηεξεο ηηκέο. Οη Ηαπσληθέο 

επηρεηξήζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά ραξηνθπιάθηα, ζχκθσλα κε ηηο 
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εθηηκήζεηο δηαθπβέξλεζεο θαη ηηο απνδφζεηο γηα ηελ πεξίνδν 2000- 2005. Απηφ 

γίλεηαη γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απεηθνλίδεη πιήξσο ηηο 

ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ην ραξηνθπιάθην εηαηξηψλ κε ρακειφ 

ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ππεξηεξεί απφ ην ραξηνθπιάθην εηαηξηψλ κε 

πςειφ ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαηά 2% αλά κήλα. Δμήγεζε γηα απηφ ην 

εχξεκα είλαη ν θίλδπλνο. πγθεθξηκέλα, εηαηξίεο κε ρακειφηεξν ζχζηεκα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πεηπραίλνπλ θαιχηεξεο απνδφζεηο ιφγσ ηνπ φηη είλαη εθηεζεηκέλεο ζε 

κεγαιχηεξν θίλδπλν ελψ επηρεηξήζεηο κε πςειφηεξν ζχζηεκα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο έρνπλ κηθξφηεξεο απνδφζεηο ιφγσ κηθξφηεξεο αλάιεςεο θηλδχλνπ. 

Απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο κειέηεο ησλ Core, Guay θαη Rusticus (2006) θαη 

Bauer, Guenster θαη Otten (2004), αιιά έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απηά πνπ πξεζβεχνπλ 

νη Gompers, Ishii θαη Metrick (2003) θαη νη Drobetz, Schillhofer θαη Zimmermann 

(2004). 

 

4.2.10 Σν αόξαην ρέξη ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

Σν άξζξν ησλ Chhaochharia, V., θαη Laeven, L., (2007) κε ηίηιν «The 

Invisible Hand in Corporate Governance» δηαθέξεη απφ ηα κέρξη ηψξα άξζξα ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ιφγσ ηνπ φηη πξαγκαηεχεηαη θαη δηαρσξίδεη ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε εηαηξηθφ επίπεδν κε απηνχο πνπ 

ηζρχνπλ ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ έξεπλα αζρνιείηαη κε 23 ρψξεο, εθηφο ησλ Ζ.Π.Α. 

Απηφο ν αξηζκφο είλαη ζεκαληηθφο θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα κηα πην 

νινθιεξσκέλε θαη αμηφπηζηε έξεπλα ζε εζληθφ επίπεδν, γηαηί θάζε ρψξα έρεη ηνπο 

δηθνχο ηεο θαλφλεο, ηε δίθε ηεο λνκνζεζία, ηνπο δηθνχο ηεο κεραληζκνχο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ηελ έξεπλα παξαηίζεληαη θαη 

δχν αληηθξνπφκελεο απφςεηο. Οη Klapper θαη Love (2004) θαηαιήγνπλ ζηα 

ζπκπεξάζκαηα φηη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ε απνδνηηθφηεηα έρνπλ ηζρπξφηεξε 

ζπζρέηηζε θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ αδχλακα λνκηθά 

ζπζηήκαηα θαη ε θαηάηαμε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ρσξψλ είλαη ρακειφηεξε ζε 

ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε ρψξεο πνπ έρνπλ ηζρπξά λνκηθά ζπζηήκαηα. 

Οη Doidge, Andrew θαη Rene (2006) απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεσξνχλ φηη επηρεηξήζεηο 

πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξεο κε αδχλακα λνκηθά ζπζηήκαηα έρνπλ κεησκέλα θίλεηξα γηα 

λα εθαξκφζνπλ θαιχηεξνπο κεραληζκνχο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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ηελ έξεπλα κεηέρνπλ 2.300 επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζε 23 ρψξεο. Σα 

δεδνκέλα, πνπ δείρλνπλ ηνπο κεραληζκνχο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πηνζεηνχλ 

νη επηρεηξήζεηο, παίξλνληαη απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ISS. Σν ISS αληιεί 

δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε επηρεηξήζεσλ ζε εηαηξηθφ 

επίπεδν, απφ έλα δείγκα κε επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 

ρψξεο. Ο δείθηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ππάξρεη ζηελ έξεπλα πεξηέρεη ηα 

εμήο: 

1) Απαίηεζε ππεξπιεηνςεθίαο γηα έγθξηζε ζπγρψλεπζεο. 

2) Απαίηεζε ππεξπιεηνςεθίαο γηα ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ/ εζσηεξηθφ κεραληζκφο. 

3) Γηπιή ηάμε κεηνρψλ κε δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ςήθσλ. 

4) Γηθαίσκα ςήθνπ κεηφρσλ κε γξαπηή εμνπζηνδφηεζε. 

5) Γηθαίσκα ζχγθιεζεο απφ ηνπο κεηφρνπο έθηαθησλ ζπλειεχζεσλ. 

6) Γηαβαζκηζκέλν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, δειαδή έλα ζπκβνχιην πνπ 

ζα απνηειείηαη απφ δηάθνξεο ηάμεηο κειψλ, φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο ηνπο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηάμεηο κειψλ. 

7) Μεραληζκφο poison pill ή blank check. 

8) Μέζνδνο ζπζζσξεπηηθήο ςεθνθνξίαο. Δληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

κηθξνκεηφρσλ λα εθιέμνπλ έλα κέινο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Γίλεηαη ρξήζε παιηλδξνκήζεσλ θαη ν δείθηεο κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ ην 0 

έσο ην 8. Οη ηηκέο θνληά ζην 0 ζπλεπάγνληαη θάθηζηε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, ελψ 

ηηκέο θνληά ζην 8 ζπλεπάγνληαη ηελ θαιχηεξε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Ζ 

αμηνιφγεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο γίλεηαη κε ην δείθηε Tobin‟s, ελψ ε κέηξεζε γηα 

ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη κε ην δείθηε Demirguc- Kunt θαη  

Maksimovic. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη κηα κεηαβιεηή ε νπνία ιακβάλεη δχν ηηκέο, 

ην κεδέλ θαη ην έλα. Σελ ηηκή 1 ηελ ιακβάλεη φηαλ κηα επηρείξεζε ππφθεηληαη ζε 

ξπζκίζεηο ησλ Ζ.Π.Α., ελψ ηελ ηηκή 0 φηαλ δελ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην. Οη επηρεηξήζεηο 

ηαμηλνκνχληαη ζε 24 νκάδεο, ζχκθσλα κε ηελ MSCI ηαμηλφκεζε, αλάινγα κε ην 

θιάδν πνπ αλήθνπλ. Δπίζεο, θαηαζθεπάδεηαη έλα κέηξν, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηνλ 
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πξφηππν κέζν φξν ηεο θάζε ρψξαο πνπ πεγάδεη απφ ηε λνκνζεζία ηεο θαη ηελ 

εηαηξηθή ζπκπεξηθνξά ηεο. Απηφο ν κέζνο φξνο δείρλεη ηνπο ππνρξεσηηθνχο 

κεραληζκνχο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, έηζη φπσο νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηε 

λνκνζεζία. Οη επηρεηξήζεηο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη ζε ζέζε λα νξίζνπλ ηνλ βαζκφ 

πνπ πηνζεηνχλ ηνπο κεραληζκνχο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη λα δνπλ θαηά πφζν 

βξίζθνληαη πάλσ ή θάησ αληίζηνηρα απφ ηνλ πξφηππν κέζν φξν ηεο ρψξαο πνπ 

εδξεχνπλ. 

Οη κεραληζκνί ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε εηαηξηθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

δηαρσξίδνληαη απφ ηε ζχγθξηζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο 

θάζε επηρείξεζεο κε απηή ηνπ πξφηππνπ κέζνπ φξνπ ηεο ρψξαο. Αλ κηα επηρείξεζε 

ζειήζεη λα μεπεξάζεη ηελ ηηκή ηνπ πξφηππνπ κέζνπ φξνπ ηεο ρψξαο πνπ εδξεχεη, ηφηε 

δελ έρεη παξά λα πηνζεηήζεη πεξηζζφηεξνπο κεραληζκνχο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

εθηφο απφ απηνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηε λνκνζεζία. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ηα ζθνξ ηνπ πξφηππνπ κέζνπ 

φξνπ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, θαη απηφ είλαη ινγηθφ θαζψο έρεη αλαθεξζεί φηη 

νη ρψξεο είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Παξαηεξνχληαη δηαθπκάλζεηο ζηνπο 

κεραληζκνχο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε θάζε επηρείξεζε ηεο θάζε 

ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, Ζ νπεδία θαη ε Γαιιία εθαξκφδνπλ ην κεραληζκφ 

δηαθπβέξλεζε «Γηνηθεηηθά πκβνχιηα δχν επηπέδσλ». Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

πηνζεηνχλ ηνπο κεραληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξπιεηνςεθία γηα εθηέιεζε 

ζπγρσλεχζεσλ θαη ηελ ππεξπιεηνςεθία γηα ηελ αιιαγή θαηαζηαηηθνχ/εζσηεξηθνί 

θαλνληζκνί. Δμαίξεζε απφ ηελ πηνζέηεζε απηψλ ησλ κεραληζκψλ είλαη νη Ζ.Π.Α., ε 

ηγθαπνχξε θαη ην Ηζξαήι.  Γεληθφηεξα, επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ κεραληζκνχο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη πάλσ απφ ην πξφηππν κέζν φξν 

ηεο ρψξαο φπνπ αλήθνπλ, ηφηε παξνπζηάδνπλ κία ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σειηθά, πνιιέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα εθαξκφζνπλ 

κεραληζκνχο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάηαμε 

ηνπο ψζηε λα είλαη πάλσ απφ ηνλ πξφηππν κέζν φξν ηεο ρψξαο, άζρεηα κε ην θφζηνο 

εθαξκνγήο ηνπο. 
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4.2.11 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε ζηηο Αξαβηθέο 

Υξεκαηαγνξέο: Η ζσγκένηρωζη ηης ιδιοκηηζίας μεηράει; 

Οη Omran, Bolbol θαη Fatheldin (2008) ζην άξζξν ηνπο «Corporate 

Governance and Firm Performance in Arab Equity Markets: Does Ownership 

Concetration matter?» κειεηνχλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ζπγθέληξσζεο 

ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηη επηπηψζεηο έρεη απηνί ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, ζηελ 

εηαηξηθή επίδνζε θαη ζηε θεξδνθνξία κηαο επηρείξεζεο. Οη La Porta, Lopez- de- 

Silames θαη Shleifer θαη Vishny (1997, 1998, 1999, 2000) αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ζηελ Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε κηαο εηαηξίαο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ε λνκνζεζία δελ πξνζθέξεη 

ηελ απαξαίηεηε πξνζηαζία ζηνπο επελδπηέο θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο κηαο επηρείξεζεο, 

νπφηε απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο αλαγθάδνληαη λα έρνπλ ζηε θαηνρή ηνπο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ κεηνρψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνπλ θαη λα πξνζηαηέςνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαίλεηαη λα κελ έρεη θακία 

επίδξαζε ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο εηαηξίαο. πλεπψο, ε Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε ή ε κε χπαξμή ηεο δελ έρεη θαλέλα αληίθηππν ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε. Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα είλαη  

πάλσ απφ 300 αξαβηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο βξέζεθε φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο 

ηδηνθηεζίαο δελ έρεη ζρέζε κε ηε λνκηθή πξνζηαζία. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα εμήο:  

1) Ζ ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο ζηηο Αξαβηθέο επηρεηξήζεηο 

ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ λνκηθή πξνζηαζία. Δπηπιένλ, κηθξή 

ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο ηδηνθηεζίαο θαη 

κε ηηο ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

2) Ζ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα κέηξα επίδνζεο δελ 

επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζπγθέληξσζε ηεο 

ηδηνθηεζίαο. 

3) Ο δηαρσξηζκφο ησλ ξφισλ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ηνπ 

Πξνέδξνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο. 
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4) Μεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε 

κία φρη θαη ηφζν αλνηρηή νηθνλνκία έρνπλ κεγαιχηεξν θέξδνο θαη 

θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε απφ άιιεο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ 

απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ιφγσ 

θάπνησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δχλακε ηνπ 

κνλνπσιίνπ. 

5) Ζ ζπγθέληξσζε ηδηνθηεζίαο είλαη κηα ελδνγελήο αληίδξαζε ζηελ 

αδχλακε λνκηθή πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη δελ έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ εηαηξηθή απφδνζε.   

  

 4.2.12 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Δπίδνζε Δπηρείξεζεο 

Οη Bhagat, S., θαη Bolton, B., (2008) ζην άξζξν ηνπο «Corporate Governance 

and Firm Performance» εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαη ηε ζρέζε κεηαμχ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. 

ηελ έξεπλα δηαηππψλεηαη έλα ζχζηεκα εμηζψζεσλ πνπ θαζνξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δχν ελλνηψλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαη επηπιένλ ηεο εηαηξηθήο επίδνζεο, ηεο 

δνκήο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο δνκήο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ κέηξεζε ηεο εηαηξηθήο 

επίδνζεο επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ επελδπηή θαη βαζίδεηαη θπξίσο ζηε 

ρξεκαηαγνξά, επηπιένλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη αλ 

επηδηψθεηαη θαη ε επίδξαζε ηεο πάλσ ζηελ εηαηξηθή επίδνζε ηφηε δελ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νη καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ, γηαηί απιά δελ ζα 

ζρεηίδνληαη ηδηαίηεξα. Οπζηαζηηθά, νη πξνζπάζεηεο γηα θαιχηεξε Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα εζηηαζηνχλ ζηελ θπξηφηεηα ησλ κεηνρψλ απφ ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηαηί ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή επίδνζε ηεο 

εηαηξίαο. Θεηηθά, επίζεο, ζρεηίδεηαη θαη ε θαηνρή κεηφρσλ απφ ηνπο κάλαηδεξ κηαο 

επηρείξεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θηλήηξνπ απφ πιεπξάο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ θαη λα ελεξγήζνπλ ζχκθσλα κε ην ζπκθέξνλ ησλ 

κεηφρσλ. Με απηφ ην ζέκα αζρνιήζεθαλ νη Grossman θαη Hart (1983). Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε αλεμαξηεζία ηνπ ζπκβνπιίνπ ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε κειινληηθή 

ιεηηνπξγηθή επίδνζε. Δάλ επηρεηξείηαη ε βειηίσζε ηεο επίδνζεο κέζσ ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα επηηεπρζνχλ ηα αληίζεηα 
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απνηειέζκαηα. Όκσο ε αλεμαξηεζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δψζεη 

θαξπνχο φηαλ επηρεηξείηε ε πεηζαξρεία ζηε Γηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο ε νπνία έρεη 

ρακειή επίδνζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

1) Βειηίσζε θαηά 1% ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κεηαβνιή ζηε ιεηηνπξγηθή επίδνζε θαηά 0,854%. 

2) Βειηίσζε θαηά 1% ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κεηαβνιή θαηά 0,763% ζηελ επίδνζε ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ. 

3) Βειηίσζε θαηά 1% ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κεηαβνιή θαηά 0,287% ζηελ επίδνζε γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα. 

4) Ζ αλεμαξηεζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αξλεηηθά ζπζρεηηδφκελε 

κε ηελ ηξέρνπζα ιεηηνπξγηθή επίδνζε. 

5) Σα κέηξα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ κειινληηθή 

επίδνζε ηεο ρξεκαηαγνξάο. 

6) Θεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ηξέρνπζα θαη ηε κειινληηθή ιεηηνπξγηθά επίδνζε 

έρνπλ ε θαηνρή κεηνρψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ν δηαρσξηζκφο ησλ 

ξφισλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ (CEO) θαη ε 

θαιχηεξε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (Hermalin θαη Weisbach, 2007). 

7) Ζ αλεμαξηεζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε θαηνρή κεηνρψλ απφ ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε πηζαλφηεηα 

πεηζαξρεκέλνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ, φηαλ ππάξρεη ρακειή εηαηξηθή επίδνζε. 

8) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ θαηάιιειε θπξηφηεηα κεηνρψλ 

ζα κπνξνχλ λα παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη λα κεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιήςε ησλ 

εηαηξηθψλ απνθάζεσλ (Bhagat, Carey θαη Elson, 1999). 

9) Σα εηαηξηθά ζπκβνχιηα ζα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηελ πνιηηηθή ησλ 

ακνηβψλ πνπ ζα αθνινπζεί κηα επηρείξεζε, γηα ηε δηαθπβέξλεζε πνπ ζα 

δηέπεη ην ζπκβνχιην θαη γηα ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή. 
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5.1 Δηζαγωγηθέο Παξαηεξήζεηο 

Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε «θαιή» θαη 

απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ επηρείξεζε. Σν πην 

βαζηθφ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Ζ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ κάλαηδεξ θαη ζπκβνπιίνπ είλαη έλα αθφκε απφ 

ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα ηεο «θαιήο» Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Όια απηά 

ζπκβάιινπλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζηελ θαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηελ πξνζέθιπζε ησλ εμσηεξηθψλ επελδπηψλ. Γίλεηαη θαηαλνεηφ 

δειαδή, φηη νη επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη πξνο ηελ θεθαιαηαγνξά θαη πξνζθέξνπλ 

κεηνρηθνχο ηίηινπο γηα λα ηνπο αγνξάζνπλ νη επελδπηέο. Απηφ έρεη αληίθηππν ζηελ 

επηρείξεζε ηελ χπαξμε ηεο πνιπκεηνρηθήο ηδηνθηεζίαο, πνπ ζεκαίλεη ην δηαρσξηζκφ 

ηεο ηδηνθηεζίαο θαη Γηνίθεζεο. Κάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα. Ζ αλάιπζε 

απηνχ ηνπ ζέκαηνο ζα γίλεη παξαθάησ. 

ηφρνο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ε βειηίσζε ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν βειηηψλεηαη ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο 

εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, απμάλεηαη ν πινχηνο ησλ κεηφρσλ ηεο θαη 

επηηπγράλεηαη θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζήο ηεο. 

ηελ Διιάδα, ε δηεζλήο εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

παξνπζηάζηεθε ζηηο εηαηξίεο σο έλα παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, απφ ην νπνίν 

πξνέθππηε ε αλάγθε πηνζέηεζεο ζρεηηθψλ θαλφλσλ. Γελ είρε φκσο πξνεγεζεί ε 

επηκφξθσζε ησλ θνξέσλ ελάζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε απηνί λα 

αληηιεθζνχλ ηηο επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο πηνζέηεζεο θαλφλσλ νξζήο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Απηή ε έιιεηςε ηεο δηεξγαζίαο επηκφξθσζεο νθείιεηαη θαη ζηε 

ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο, ε νπνία εληάρζεθε, ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πξνεγκέλσλ αγνξψλ θαη, γηα απηφ 

ην ιφγν, έπξεπε λα πξνζαξκνζηεί κε ηηο αξρέο νξγάλσζεο ηνπο, άκεζα. Ζ ακεζφηεηα 

ηνπ δηαζέζηκνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο ρξφλνπ δελ επέηξεπε ηε 

δηεξγαζία ηεο επηκφξθσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ (Μνχδνπιαο, 2003). 
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Ζ αξλεηηθή ζηάζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, δελ παξαηεξήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ άιιεο ρψξεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, είραλ δηαηππσζεί θάπνηεο επηθπιάμεηο πνπ αθνξνχζαλ γηα 

ην αλ ππάξρεη ζθνπηκφηεηα ζηε εθαξκνγή θαλφλσλ θαη αξρψλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Μηα άιιε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηε ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε άιιεο 

ρψξεο είλαη φηη ην ζέκα δηαρσξηζκνχ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ε 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηνπο δελ πθίζηαηαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ φζν πθίζηαηαη 

ζε άιιεο ρψξεο. Σν θαηλφκελν ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ παξαηεξείηε ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ Διιάδα, νπνχ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

είλαη ηα εθηειεζηηθά κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη ε ηδηνθηεζία ζπγθεληξψλεηαη ζηα ρέξηα 

ιίγσλ αηφκσλ. Απηφ εμεγεί θαη ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ 

κεγαινκεηφρσλ θαη ησλ κηθξνκεηφρσλ θαη φρη ηελ χπαξμε ζχγθξνπζεο κεηαμχ 

Γηνίθεζεο θαη ηδηνθηεζίαο. 

ηελ ελφηεηα 5.2 ζα παξνπζηαζηεί ε εμέιημε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζηελ Διιάδα, ζηελ ελφηεηα 5.3 ζα γίλεη κία παξνπζίαζε ηνπ λφκνπ Ν.3016/2002 πνπ 

αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κπεη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. ηελ 

ελφηεηα 5.4 ζα παξνπζηαζηεί ε θίλεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ λα ελζαξξχλεη 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο λα εθαξκφζνπλ θαλφλεο νξζήο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ζηελ 5.5 ζα αλαπηπρζεί ην πιήξεο θαη ζχγρξνλν κνληέιν ηεο ΔΥΑΔ, 

ζηελ ελφηεηα 5.6 γίλεηαη κηα γεληθή παξνπζίαζε ηεο ζρέζεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ 5.7 ζα παξνπζηαζηεί ε έξεπλα ηεο EIRIS πνπ δείρλεη θαη ηελ 

θαηάηαμε ηεο Διιάδα, ζηελ ελφηεηα 5.8 παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα ηεο εηαηξίαο 

επηρεηξήζεσλ εξεπλψλ Cantor γηα ην 2000 γηα ηηο 100 κεγαιχηεξεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη κεηά ε έξεπλα ηεο Grand Thornton ζε ζπλεξγαζία κε ην Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ γηα ηα έηε 2005, 2006, 2007. 

 

5.2 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε: ηάδηα Δμέιημεο ζηελ Διιάδα 

Σν πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην γηα ηελ πεξαηηέξσ πξφηαζε εηδηθψλ κέηξσλ, πνπ ζα 

αθνξνχζε εηαηξίεο κε εηζεγκέλεο θηλεηέο αμίεο ζην Υξεκαηηζηήξην, απνηέιεζε κία 

κειέηε πνπ δηεμήρζε ην Μάην ηνπ 1998, φηαλ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, ζε 
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ζπλεξγαζία κε ηελ Α..Τ.Κ. Α.Δ., εθπφλεζε κειέηε γηα ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζεο. Ζ κειέηε απηή απνηέιεζε ελεκέξσζε γηα ηηο εηαηξίεο 

ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθπβέξλεζε ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ. 

Αξγφηεξα ζπζηάζεθε κία επηηξνπή, ε νπνία ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ, νη νπνίεο ζα εθαξκφδνληαλ ζε επηρεηξήζεηο φρη φκσο ππνρξεσηηθά. 

Τπήξρε ε δπλαηφηεηα δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κε 

πέληε εηψλ. Μεηά ηε δηέιεπζε απηήο ηεο πεξηφδνπ ε επηηξνπή ζπλέηαμε θάπνηεο 

πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζα πξνέθππηαλ απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα εκθαλίδνληαλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ είρε πξνηείλεη. Ζ κειέηε απηή εμ‟ αξρήο είρε 

θαζνξίζεη θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη 

απηά ήηαλ: κέηξα πνπ αθνξνχζαλ ηελ νξγάλσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηελ 

θαζηέξσζε ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απφ εηδηθή επηηξνπή, 

ηνλ θαζνξηζκφ ακνηβψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, πιεξνθνξίεο γηα ην νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο αλψλπκεο εηαηξίαο. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1999, ε επηηξνπή γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, 

πνπ είρε ζπζηαζεί κε πξσηνβνπιία ηεο επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, εμέδσζε αξρέο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ηε κνξθή ζπζηάζεσλ, θπξίσο γηα ηηο εηαηξίεο πνπ είραλ 

κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Ζ επηηξνπή θαζφξηδε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

ζεζκνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ θαλφλσλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, ζα 

απνηεινχληαλ θαη απφ αλεμάξηεηα κέιε θαη φια ηα κέιε δηαρσξίδνληαη ζε 

«εθηειεζηηθά» θαη «κε εθηειεζηηθά». Έλα άιιν κέιεκα ηεο επηηξνπήο είλαη ε 

πξφηαζε γηα ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαη ν θαζνξηζκφο 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο (Μνχδνπιαο, 2003). Σν 2000 ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

εμέδσζε εηδηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη ήιεγραλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ ησλ εηαηξηψλ πνπ ήηαλ θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηεο επηηξνπήο. Σν 2001 ν ΔΒ 

(χλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ) θαη ε Έλσζε ησλ Δηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Δηαηξηψλ εμέδσζαλ ζηελ έθδνζε ελφο θψδηθα αξρψλ 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο δελ είρε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη απεπζπλφηαλ 

ζηα κέιε ηεο έλσζεο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ 

Αζελψλ θαζφξηζε νξηζκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νη 

εηζεγκέλεο ζε απηφ εηαηξίεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνξνχζαλ ηε δηαθάλεηα θαη 

ηελ επηθνηλσλία ησλ εηαηξηψλ κε ηνπο επελδπηέο κέζσ ηζηνζειίδαο, ηελ πξνζηαζία 
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θαη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεηφρσλ, ηνλ έιεγρν ηεο Γηνίθεζεο, ηελ δηεμαγσγή 

πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο επελδπηέο θ.α. Σέινο, ην 2002 ςεθίδεηαη ν λφκνο Ν. 

3016/2002 πνπ αθνξνχζε εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην. Ο ηίηινο ηνπ 

λφκνπ είλαη «Γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, Θέκαηα Μηζζνινγίνπ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο». 

 

5.3 Νόκνο 3016/2002 

Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ Ν. 3016/2002 εθαξκφδνληαη ζηηο αλψλπκεο εηαηξίεο 

πνπ εηζάγνπλ ή έρνπλ εηζαγάγεη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ηνπο ζε νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ Ν. 2190/1920, εθαξκφδνληαη, 

εθφζνλ δελ είλαη αληίζεηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ο Ν. 2190/1920 δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα ζεκειηψζεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ησλ αλσλχκσλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα, ε επηηξνπή λα 

ζεζπίζεη ην Ν. 3016/2002. Σα κέηξα πνπ νξίδεη απηφο ν λφκνο παξαηίζεληαη 

παξαθάησ. 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ. 

Πξψηηζηε ππνρξέσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) είλαη ε δηαξθήο 

επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο εηαηξίαο θαη ε 

πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί απφ ην Γ.. 

αξκνδηφηεηεο ηνπ απαγνξεχεηαη λα επηδηψθνπλ ίδηα ζπκθέξνληα πνπ αληηβαίλνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο. Δπηπιένλ, ηα κέιε ηνπ Γ.. θαη θάζε ηξίηνο νθείινπλ 

έγθαηξα λα απνθαιχπηνπλ ζηα ππφινηπα κέξε ηνπ Γ.. ηα ίδηα ζπκθέξνληα ηνπο, πνπ 

ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά 

ηνπο, θαζψο θαη ζε άιιε ζχγθξνπζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ κε απηψλ ηεο εηαηξίαο ή 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ. Οη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

θάζε ρξφλν λα αλαξηνχλ κία έθζεζε ζηελ νπνία ην Γ.. ζπληάζζεη θαη αλαθέξεη 

αλαιπηηθά φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ 

επηρεηξήζεηο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηα εθηειεζηηθά θαη ηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε. Δθηειεζηηθά κέιε ζεσξνχληαη απηά πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο, ελψ κε εθηειεζηηθά κέιε ζεσξνχληαη 
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απηά πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή φισλ ησλ εηαηξηθψλ δεηεκάησλ. Ο 

αξηζκφο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξνο ηνπ 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κειψλ. Μεηαμχ ησλ κε εθηειεζηηθψλ 

κειψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ δχν ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεηα κέιε. Ζ χπαξμε 

αλεμάξηεησλ κειψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

νξίδνληαη ξεηά θαη ζπκκεηέρνπλ σο κέιε εθπξφζσπνη ηεο κεηνςεθίαο ησλ κεηφρσλ. 

Δπίζεο ην Γ.. είλαη επηθνξηηζκέλν κε ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηε κηζζνδνζία ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο, ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο θαη γεληθφηεξα 

γηα ην πνηα ζα είλαη ε πνιηηηθή ακνηβψλ.   

Σα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο λα κελ θαηέρνπλ κεηνρέο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

ηνπ 0,05% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαη λα κελ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο 

κε ηελ εηαηξία ή κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα. Ζ ζρέζε εμάξηεζεο ππάξρεη φηαλ 

έλα κέινο ηνπ Γ.. δηαηεξεί επηρεηξεκαηηθή ή άιιε επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηελ 

εηαηξία ή κε ζπλδεδεκέλε κε απηή επηρείξεζε. Έλα κέινο αλ είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο ή είλαη εθηειεζηηθφ 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζπλδεδεκέλε κε ηελ εηαηξία επηρείξεζε. 

Δπίζεο, αλ έλα κέινο ηνπ Γ.. έρεη ζπγγέλεηα κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ ή είλαη ζχδπγνο 

εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο ή 

κεηφρνπ πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο. 

Μηα εηαηξία γηα λα κπνξέζεη λα εηζάγεη κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ηεο ζε 

νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πεξί εηζαγσγήο 

πξέπεη λα δηαζέηεη Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

Λεηηνπξγίαο θαηαξηίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο. 

Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ή άιισλ θηλεηψλ αμηψλ ζε νξγαλσκέλε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Ζ δηελέξγεηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

εηδηθή ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο είλαη αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία άιιε 

ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο εηαηξίαο θαη επνπηεχνληαη απφ έλα έσο ηξία κε εθηειεζηηθά 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπηπιένλ, είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο 

απαζρφιεζεο θαη νξίδνληαη απφ ην Γ.. ηεο εηαηξίαο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ 
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θαζεθφλησλ ηνπο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε 

νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, εγγξάθνπ, αξρείνπ θ.α. θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο εηαηξίαο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. Να αλαθέξνπλ ζην Γ.. ηεο εηαηξίαο πεξηπηψζεηο 

ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ή ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο. Σέινο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

παξέρνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο, 

αθνχ πξψηα έρεη πξνεγεζεί έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (θαιίδεο, 

Βειέληδαο θαη θαιίδε, 2004).  

Ο λφκνο Ν. 3016/2002, νπζηαζηηθά, επέβαιιε πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζηηο 

εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Ο λφκνο 

ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Τπήξμαλ πνηθίια ζρφιηα θαη αληηδξάζεηο, 

γηαηί επηθξαηνχζε ε ηδέα λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηεο απηνξξχζκηζεο. Ζ 

ειιεληθή, φκσο, λνκνζεζία δελ θεκίδεηαη γηα ηελ επθνιία ηεο, φζνλ αθνξά ηελ 

ζέζπηζε θαλφλσλ. Σέινο, ν λφκνο απηφο νπζηαζηηθά δεκηνχξγεζε παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα, θπξίσο εξκελεπηηθά, θαη ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην δελ ζεσξείηαη 

επαξθέο γηα ηελ ειιεληθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε.  

 

5.4 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ  

Ο Μνχδνπιαο (2003) ζην βηβιίν ηνπ αλαθέξεη φηη ην 2003 ην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ, αθνινχζεζε κία κεζνδνινγία κέζσ ηεο νπνίαο ήζειε λα ελζαξξχλεη 

ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηήζνπλ θαλφλεο νξζήο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Ζ κεζνδνινγία ζηεξηδφηαλ ζε θάπνηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

εηαηξηψλ εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην, ηα νπνία αξγφηεξα ζα έκπαηλαλ ζε έλα 

θαηάινγν κε βάζε ην βαζκφ εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλαο θαηάινγνο «πνηνηηθψλ» εηαηξηψλ. 

Ζ δηαδηθαζία έγηλε κε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζηάιζεθε απφ ην 

Υξεκαηηζηήξην θαη είρε ζπληαρζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην ζα βνεζνχζε ην Υξεκαηηζηήξην λα αλαθαιχςεη ην βαζκφ 

εθαξκνγήο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Όιε απηή ε δηαδηθαζία δελ έρεη ηνλ 

εμαλαγθαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, φπσο ζπλέβε κε ην λφκν Ν. 

3016/2002. Δίλαη κεηαμχ απηνξξχζκηζεο θαη θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο. Όπσο θαη ν 

λφκνο Ν. 3016/2002 δέρηεθε ακθηζβήηεζε, έηζη αχηε ε κεζνδνινγία ηέζεθε ππφ 

ακθηζβήηεζε, θαζψο ζεσξήζεθε αζπλεπήο. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο πξνέθπςε 

επεηδή ππήξρε ν θφβνο ηεο αμηνιφγεζεο κηαο επηρείξεζεο σο «πνηνηηθή» θαη 

κπνξνχζε εθ ησλ πζηέξσλ απηή ε αμηνιφγεζε λα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ 

αμηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε 

επηβάιινληαλ θπξψζεηο. 

ηελ Διιάδα ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε εθιήθζεθε σο έλα κέηξν βειηίσζεο 

ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ. 

Απηή ε πξσηνβνπιία ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ θαη άιισλ επνπηηθψλ 

αξρψλ δελ έιαβε παξφιν απηά ζεηηθέο αληηδξάζεηο, πεξηζζφηεξν ακθηζβήηεζε 

δέρηεθε. Οη επηρεηξεκαηίεο δελ επηζπκνχζαλ ηε  εθαξκνγή απηψλ ησλ θαλφλσλ γηαηί 

πεξηνξίδνληαλ νη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη εμνπζίεο ηνπο θαη θαζηεξσλφηαλ ε δηαθάλεηα 

ηεο δξαζηεξηφηεηα ζηνπο κέζα ζηελ εηαηξία. Ζ ζηάζε απηή πξνέθπςε αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα είλαη νηθνγελεηαθέο θαη 

επηθξαηεί ε ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο ζε  κία ζπκπαγήο πιεηνςεθία, ε νπνία ζεσξεί 

φηη δηαρεηξίδεηαη ηελ εηαηξία κε ζσζηφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη δελ ρξεηάδεηαη 

εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο. 

 

5.5 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε: Πιήξεο θαη ύγρξνλν Μνληέιν από ηελ 

ΔΥΑΔ 

  Ζ ΔΥΑΔ, ζε επζπγξάκκηζε κε ηνπο δηεζλείο θψδηθεο θαη ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο, έρεη ζεζπίζεη έλα πιήξεο θαη ζχγρξνλν κνληέιν εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη:  

 εβαζκφ θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ 

κεηφρσλ. 
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 Γηαζθάιηζε θαηάιιειεο ζχλζεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ λα 

πιεξνί ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο θαη ζαθνχο δηαρσξηζκνχ αξκνδηνηήησλ απφ 

ηα φξγαλα δηνίθεζεο. 

 Γεκηνπξγία νξγάλσλ δηνίθεζεο κε ζαθείο ξφινπο, πνπ εμηζνξξνπνχλ ηα 

πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ κε ηηο απαηηήζεηο, ηε θχζε θαη ην 

εχξνο ησλ εηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Καζνξηζκφ ζπζηεκάησλ αληακνηβψλ, αμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο, ηέηνησλ 

ψζηε λα πξνζειθχνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ζηειέρε κε ηθαλφηεηεο λα 

επηηπγράλνπλ ηελ απφδνζε πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο. 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαθάλεηαο, αθεξαηφηεηαο θαη ππεπζπλφηεηαο ζηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ ηξφπν 

θαζεκεξηλήο εξγαζίαο θαη δηαζθάιηζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ γηα νξζή, έγθαηξε θαη επαξθή παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζηελ επελδπηηθή θνηλφηεηα θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο επζχλεο. 

Δηδηθφηεξα, ε ππεχζπλε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Δηαηξείαο αιιά θαη ηνπ νκίινπ ζηε 

ζσζηή δηαρείξηζε ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θαηνρή 

ηνπο θαη ζηελ απαγφξεπζε ρξήζεο ηνπο γηα ηελ απνθφκηζε ίδηνπ νθέινπο. Μέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο, θαινχληαη φινη, λα δηαηεξνχλ πςειφ 

επίπεδν επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο αιιά 

θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ην θνηλφ ελ γέλεη.  

Σέινο, ε Δηαηξεία πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά, αλαπηχζζνληαο λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο θαη ζπδεηψληαο ζε βάζνο φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο ή ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηεο. Με ηελ 

εγθαζίδξπζε ηνπ παξαπάλσ πιαηζίνπ αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε Δηαηξεία 

ζεσξεί φηη είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλε ψζηε λα αληαγσληζηεί δηεζλψο, λα 
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δηαηεξήζεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ηφζν εληφο φζν θαη 

εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο. Παξάιιεια, ην ίδην ζεκαληηθή ζεσξεί ηελ 

επαγξχπλεζε γηα ηε δηαξθή αλαζθφπεζε φισλ ησλ παξαπάλσ πξαθηηθψλ έηζη ψζηε 

λα επηβεβαηψλεηαη φηη ζπλερίδνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο θαη δηεζλείο 

εμειίμεηο (Καπξάινο, . - Πξφεδξνο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, Μέηνρνο, 2007).  

 

5.6 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή Δπίδνζε ζηελ 

Διιάδα 

Ζ πξφζθαηε αλαβάζκηζε ηεο ειιεληθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο απφ 

αλαδπφκελε ζε ψξηκε, πξνζέδσζε κία λφηα αηζηνδνμίαο ζην ηαιαηπσξεκέλν 

ειιεληθφ Υξεκαηηζηήξην, επαλέθεξε φκσο ζην επίθεληξν ηεο ζπδήηεζεο ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη μέλνη ζεζκηθνί επελδπηέο αμηνινγνχλ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  

Γπζηπρψο κέρξηο ζηηγκήο πνιχο ιφγνο έρεη γίλεη γηα ηελ πνζνηηθή δηάζηαζε ηεο 

αλαβάζκηζεο, δειαδή ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ θνξπθαίσλ Διιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ δείθηε ηεο Morgan Stanley, αιιά ειάρηζηα έρνπλ εηπσζεί γηα 

πνηνηηθά ζέκαηα, ζηα νπνία νη μέλνη ζεζκηθνί επελδπηέο δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα.  

Έλα απφ απηά ηα ζέκαηα, ην νπνίν βξίζθεηαη αθφκα ρακειά ζηελ ηεξαξρία ησλ 

δεηεκάησλ πνπ καο απαζρνινχλ ηελ κεηα- αλαδπφκελε επνρή, είλαη θαη απηφ ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (corporate governance) ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Με απιά ιφγηα o φξνο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζην πιαίζην πνπ 

θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ ππιψλσλ ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο, δειαδή 

ησλ κεηφρσλ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (management), θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Ζ ξχζκηζε ησλ δηθαησκάησλ αιιά θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηξηψλ 

απηψλ πιεπξψλ απνηειεί αληηθείκελν ζπζηεκαηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ζε φιεο ηηο 

αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο.  Καη ελψ δηαθνξεηηθέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, είλαη βέβαην πσο ε έιιεηςε ελφο 

ζπγθξνηεκέλνπ θαη εθαξκφζηκνπ πιαηζίνπ πνπ λα ξπζκίδεη ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε απνηειεί αζπγρψξεηε παξάιεηςε ηνπ λνκνζέηε. 

 

ηελ Διιάδα ε έλλνηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δπζηπρψο δελ είλαη 

επξέσο δηαδεδνκέλε.  ε απηφ ζπλέηεηλε ην γεγνλφο φηη γηα ηελ κέζε ειιεληθή 
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επηρείξεζε νη κέηνρνη, ην management, θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη έλα θαη ην 

απηφ, κε ζπλέπεηα ε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ πιεπξψλ λα θαζίζηαηαη 

πξνβιεκαηηθή.  Ζ σξίκαλζε ηεο θεθαιαηαγνξάο ηα ηειεπηαία ρξφληα νδήγεζε ζηελ 

κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ λνκνζέηε αιιά θαη ηεο αγνξάο γχξσ απφ ηα 

δεηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φκσο ν πξνβιεκαηηζκφο απηφο έρεη νδεγήζεη 

κφλν ζηελ εθπφλεζε θάπνησλ ζσζηψλ ζπζηάζεσλ απφ ηελ αξκφδηα ππνεπηηξνπή ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, θαζψο θαη ζηε ιήςε ιίγσλ απνζπαζκαηηθψλ κέηξσλ, πνπ 

ζε θακία πεξίπησζε δελ αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ζπλνιηθά.  

  Γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο, ε πηνζέηεζε απζηεξψλ 

θαλφλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη πεξίπνπ κνλφδξνκνο, φρη δηφηη απηφ 

απαηηείηαη απφ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά επεηδή αξγά ή γξήγνξα ε ίδηα ε 

αγνξά ζα αληακείςεη εθείλεο ηηο εηαηξείεο, πνπ ζα ξπζκίδνπλ κε ην βέιηηζην ηξφπν ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ κεηφρσλ, management, θαη δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  Πξαθηηθέο φπσο 

ε αλάδεημε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε θχξην πφιν ιήςεο απνθάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ν δηνξηζκφο αλεμάξηεησλ, κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα απνηεινχλ νινέλα θαη πην πνιχ 

αληηθείκελν δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  Πξφζθαηε 

έξεπλα ηεο εηαηξίαο ΜcKinsey θαηέδεημε φηη νη μέλνη ζεζκηθνί επελδπηέο είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ έλα premium, πνπ μεπεξλά ην 20%, γηα εηαηξείεο κε 

ζσζηέο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

  H βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αθνξά φκσο εμ‟ ίζνπ 

θαη ηηο κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο.  Ζ ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ venture capital ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην κε εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζπλήζσο ην πξψην βήκα πξνθεηκέλνπ νη 

εηαηξείεο απηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη λα πξνεηνηκαζζνχλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φηαλ ζα δηαβνχλ ην 

θαηψθιη ηεο θεθαιαηαγνξάο (Μεηζνηάθεο, Κ., Σν Βήκα, 2001). 

Οη έξεπλεο γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε πεξηνξίδνληαη ζην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ή φρη ηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Γελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

δειαδή γηα ην αλ ππάξρεη ζρέζε ή φρη κεηαμχ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. 
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5.7 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε: EIRIS (Corporate Governance Ranking 

2005) 

Ο Οξγαληζκφο EIRIS ην 2005 πξαγκαηνπνίεζε κία έξεπλα ζρεηηθά κε ην 

επίπεδν εθαξκνγήο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ζ Διιάδα 

θαηέιαβε ηελ 23
ε
 ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε. Απηή ε ζέζε είλαη ζρεηηθά απφ ηηο 

ηειεπηαίεο, ζε πην πάλσ ζέζεηο βξίζθνληαη ε Πνξηνγαιία θαη ε Ηζπαλία, κε ηελ 

πξψηε λα έρεη ηελ 16
ε
 θαη ηε δεχηεξε ηελ 21

ε
 ζέζε αληίζηνηρα. 

Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κε βάζε 6 δείθηεο: 

1) Γηαρσξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ηνπ πξνέδξνπ 

2) Ζ Δπηηξνπή Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ζηελ πιεηνςεθία ηεο λα είλαη αλεμάξηεηε. 

3) Πνηφηεηα ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο 

4) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα είλαη αλεμάξηεην πάλσ απφ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κειψλ ηνπ. 

5) Να ππάξρεη δηαθάλεηα ζηελ Δπηηξνπή Καζνξηζκνχ Ακνηβψλ. 

6) Σα ζπζηήκαηα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηφηεηα. 

 

5.8 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε: έξεπλα 

ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

 

5.8.1 Έξεπλα ηεο εηαηξίαο ζπκβνύιωλ επηρεηξήζεωλ Cantor 

Σν 2000, ε εηαηξία ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ Cantor κειέηεζε ηηο 100 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, κε βάζε ην ελεξγεηηθφ ηνπο θαη αλά 

πεληαεηία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1945 κε 2000, θαζψο θαη ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

δηαθπβέξλεζεο ηνπο. Αληηθείκελν ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε γηα 

Δηαηξηθή Δπηβίσζε», ήηαλ ε ζρέζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηε βησζηκφηεηα 

θαη ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε κηαο επηρείξεζεο, δειαδή πνηεο επηρεηξήζεηο επηβίσζαλ 

ζην ρξφλν θαη πφζν βνήζεζε ζε απηφ ε δηαθπβέξλεζε πνπ αθνινχζεζαλ. Βαζηθφ 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη πξάγκαηη ε θαιή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ε εηαηξηθή 

επηβίσζε ζπλδένληαη ζηελά, ελψ ε πηζαλφηεηα επηβίσζεο απμάλεηαη φηαλ ε 

επηρείξεζε βειηηψλεη θαη ηζρπξνπνηεί ηελ εηαηξηθή ηεο δηαθπβέξλεζε. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο ε κειέηε ηεο Cantor γηα ηελ Διιάδα θαηέηαμε ηηο επηρεηξήζεηο 

ζε 4 νκάδεο, αλάινγα κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, νηθνγελεηαθέο, θξαηηθέο, 
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εηζεγκέλεο θαη ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ (εηζεγκέλεο θαη κε). Κξίζεθε φηη απηή ε 

θαηεγνξηνπνίεζε αληαλαθιά θαιχηεξα θαη ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν θαη είδνο ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ εθαξκφδνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

Έηζη, θάζε πεληαεηία έπαηξλαλ ππφςε ηηο 100 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηελ 

Διιάδα, κε βάζε ην ελεξγεηηθφ ηνπο, θαη εμέηαδαλ ηα πνζνζηά πνπ θαηείρε ε θάζε 

νκάδα επηρεηξήζεσλ. Πξψην ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο είλαη φηη δηαρξνληθά ππάξρεη 

αχμεζε ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ πνιπεζληθψλ θαη κείσζε 

ησλ νηθνγελεηαθψλ ζην Top 100. 

Γηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή ζηαδηαθή πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

εηαηξηψλ, θαζψο ην 1945 ζρεδφλ θπξηαξρνχλ ζην Top 100, είλαη πεξίπνπ 80, ελψ ην 

2000 πεξηνξίδνληαη ζηηο 15 απφ ηηο 100. Αληίζεηα, ζεκαληηθή αχμεζε εκθαλίδνπλ νη 

εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, ελψ νη ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ θαη νη θξαηηθέο 

παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο κηθξνχ εχξνπο πνπ νδεγνχλ δηαρξνληθά ζε αχμεζε 

κηθξνχ βαζκνχ. 

Δπίζεο. εμέηαδαλ ηηο νκάδεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηβίσλαλ θαη 

αλαπηχζζνληαλ θαη ηηο νκάδεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ επηβίσλαλ ζην ρξφλν. 

Γεχηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ζην ζχλνιφ 

ζρεδφλ ησλ εηψλ κεγάιε αλάπηπμε, ελψ νη νηθνγελεηαθέο παξνπζηάδνπλ κία έληνλε 

κείσζε. Αληίζηνηρα, νη ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ εκθαλίδνπλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

εηψλ κεγάιε αλάπηπμε. Οη θξαηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλάινγε ζπκπεξηθνξά, αλ 

θαη πεξίπνπ ζηα κηζά απφ ξα εμαξηεκέλα έηε δελ παξνπζηάδνπλ νχηε αλάπηπμε, νχηε 

κείσζε, κε απνηέιεζκα λα κελ ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην πιήζνο. 

Ζ κειέηε εμέηαζε θαη ην αλ νξηζκέλνη θιάδνη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Πξάγκαηη, ν 

γεληθφηεξνο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν εηζεγκέλεο 

επηρεηξήζεηο. Αληίζεηα, ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ απνηεινχλ θπξίσο επηρεηξήζεηο ηνπ 

βηνκεραληθνχ θιάδνπ, θπξίσο εμαηηίαο ησλ κεγάισλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Οη 

θξαηηθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία σο 

εηαηξίεο θνηλήο σθέιεηαο, ελψ θάδνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο πην 

«παξαδνζηαθνί» θπξηαξρνχληαη απφ νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. 
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5.8.2 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε: Έξεπλεο ηεο 

Grant Thornton ζε ζπλεξγαζία κε ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (2005-

2006) 

Οη έξεπλεο ηεο εηαηξίαο Grant Thornton ζε ζπλεξγαζία κε ην Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2005 θαη ην 2006, 

δεκνζίεπζαλ ρξήζηκα θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο αξρέο ηεο 

εηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απνηειεί ην 

κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνλ απνδνηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην είρεη απνζηαιεί ζην 

ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υ. Α. εηαηξεηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

δηακφξθσζε κίαο αληηθεηκεληθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο απνηχπσζεο ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο.  Σν πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ, βαζηδφηαλ ζην 

Θεζκηθφ Πιαίζην πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ήηνη ζην Νφκν 3016/17.5.2002 θαη 

ζηηο “Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα” 1999, απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. 

Όζνλ αθνξά ηα θχξηα ζέκαηα πνπ έρνπλ αλαδείμεη νη έξεπλεο ηεο Grant 

Thornton θαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, παξνπζηάδνληαη ηα εμήο: 

 Όζνλ αθνξά ηνλ επνπηηθφ ξφιν θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ δελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή πξφνδνο. Ο θφβνο γηα ηελ απψιεηα 

ειέγρνπ απνηειεί ηξνρνπέδε ζην λα θαηαλνήζνπλ νη εηαηξίεο φηη φζν πην 

αλεμάξηεην είλαη ην Γ.. θαη φζεο πεξηζζφηεξεο είλαη νη εζσηεξηθέο επηηξνπέο 

ζε κία επηρείξεζε, ηφζν πην δηαθαλήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην επξχ θνηλφ. 

Δπηπιένλ, απφ ηελ ζηηγκή πνπ «θεξδίδεη» ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, απνθηά ην θχξνο ηεο νξζνινγηθά δηνηθνχκελεο 

εηαηξίαο, ζηελ νπνία δελ εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ιίγσλ θαη 

ηζρπξψλ. 

 Θεηηθφ ζεκείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ ηεξείηαη ε αλαινγία ησλ 

εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κειψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν. 

 Παξαηεξείηαη ζεηηθή εμέιημε φζνλ αθνξά ηελ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Απνδνρψλ γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη γηα ηελ παξνρή αληαπνδφζεσλ. 

Βέβαηα, ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή απνδνρψλ, ε πιεηνςεθία ησλ εηζεγκέλσλ 
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εθαξκφδεη ην γξάκκα ηνπ Νφκνπ, αιιά φρη ηηο Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο. Θεηηθφ 

βήκα απνηειεί θαη ε ζχλδεζε ησλ απνδνρψλ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

αξρηθά κε ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο. Δπίζεο, ε πνιηηηθή απνδνρψλ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ είλαη 

αλάινγε ηνπ ρξφλνπ πνπ αθηεξψλνπλ γηα ηα δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ πξνζδηνξίδεη ηηο αξρέο ηεο 

επηρείξεζεο ζηνλ εζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, δειαδή αλαθέξνληαη 

φια ηα νξηδφκελα απφ ηνλ Νφκν ζεκεία ζηνλ εζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο. 

 Υξεηάδνληαη κεγαιχηεξα βήκαηα γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ηελ 

επαξθή ζηειέρσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ. Παξφιν πνπ ε 

πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ έρεη πξνβεί ζε ζχζηαζε Δπηηξνπήο κε ηνλ αλαγθαίν 

αξηζκφ αλεμάξηεησλ κειψλ. 

 Ηθαλνπνηεηηθά θξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε 

απαξαίηεησλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ. 

Πιήξσο πξνεηνηκαζκέλνη δειψλνπλ νη εηαηξίεο πςειήο θαη κεζαίαο 

θεθαιαηνπνίεζεο. 

 Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ρακεινχ θφζηνπο θαη εχθνιε πξφζβαζε 

ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο πξνο ηνπο κεηφρνπο 

θαη πξνο ην επξχ θνηλφ. Οη εηαηξηθέο ηζηνζειίδεο, ν Δζληθφο Σχπνο θαζψο θαη 

ην Γειηίν Σχπνπ ηνπ Υ.Α. απνηεινχλ ηηο πην δεκνθηιείο πεγέο ελεκέξσζεο. 

 Γεληθά, νη εηαηξίεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο παξνπζηάδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθφηεξε πνξεία ζε ζρέζε κε ηηο ρακειήο θαη κεζαίαο 

θεθαιαηνπνίεζεο. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2006 είλαη πην ηθαλνπνηεηηθά 

απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ 2005, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δηαηππψλνπλ φηη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο. Όκσο απαηηνχληαη αθφκε ζεκαληηθά βήκαηα απφ 

ηε πιεπξά ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα επξέσο απνδεθηά θαη ζίγνπξα πςειά standards.   

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο θαηαγξάθνπλ ηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ γηα ζπκκφξθσζή ηνπο βάζεη ησλ αξρψλ ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Βέβαηα, φζν ηαρχηεξα επηηεπρζεί ε ζπκκφξθσζε απηή 
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ηφζν πην γξήγνξα ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ην απαξαίηεην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε. 

Οη ιφγνη, ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε θαζπζηέξεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

σο πξνο ηελ ζπκκφξθσζε ηνπο βάζεη ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη 

δχν. Πξψηνλ, ε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζπλερίδεη λα βιέπεη σο 

«αλαγθαίν θαθφ» ηε ζπκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ηα εζσηεξηθά 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία εθαξκφδνπλ είλαη ηα ζσζηά θαη φηη φινη νη ππφινηπνη 

πξνβιεκαηηζκνί πνπ πξαγκαηεχεηαη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αθνξνχλ ηηο ινηπέο 

επηρεηξήζεηο. Γεχηεξνλ, πνιιέο απφ απηέο ζεσξνχλ ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε έλα 

κέζν ειέγρνπ θαη επίθξηζεο ηνπο πνπ κφλν ην θφζηνο θεθαιαίνπ απμάλεη, ρσξίο λα 

κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ζσζηά ηηο επθαηξίεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη γηα αχμεζε ηεο 

ππεξαμίαο ηνπο. Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζέκαηα λννηξνπίαο θαη δελ πξνθχπηνπλ απφ ηελ  εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.  

 

 5.8.3 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε: Έξεπλεο ηεο 

Grant Thornton ζε ζπλεξγαζία κε ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ (2007) 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ην 2007 απνδεηθλχνπλ γηα κία αθφκα θνξά 

φηη ζηηο ειιεληθέο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο δελ έρεη σξηκάζεη αξθεηά ε αλάγθε 

πινπνίεζεο ηεο βαζηθήο πξνζέγγηζεο «ζπκκφξθσζε ή εμήγεζε», εθαξκνγήο 

δειαδή, ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρνπλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ είηε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είηε ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο αηηηνιφγεζεο 

ησλ απνθιίζεψλ ηνπο απφ απηέο. ίγνπξα ρξφλν κε ην ρξφλν παξαηεξείηαη πξφνδνο 

ζηε ζπκκφξθσζε κε ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

φκσο θαη πάιη παξαηεξείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηνπ 

ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη 2 ζηηο 10 εηζεγκέλεο δειψλνπλ 

φηη έρνπλ πηνζεηήζεη πιήξσο ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Οη 7 ζηηο 10 

εηζεγκέλεο δειψλνπλ φηη έρνπλ πηνζεηήζεη επαξθψο ηηο ζρεηηθέο αξρέο θαη 

ζπζηάζεηο. Παξφια απηά απφ ηηο 8 ζηηο 10 πνπ δειψλνπλ φηη δελ δεκνζηνπνηνχλ 
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έθζεζε ζπκκφξθσζεο κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κφιηο νη 6 

ζηηο 10 εμεγνχλ ην ιφγν ηεο απφθιηζεο. ε γεληθέο γξακκέο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη 

εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο έθαλαλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα λα ελαξκνληζζνχλ κε ηηο Γηεζλείο Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο θαη ηηο 

επηηαγέο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο. Αληίζεηα δε ζπλέβε ην ίδην κε ηηο εηαηξείεο κηθξήο 

θαη κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο γηα ηηο νπνίεο ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα 

δηαηεξνχληαη ζηα ίδηα ή θαη ρακειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαη θέηνο, νη εηζεγκέλεο εμαζθαιίδνπλ ηνλ απαηηνχκελν κέζν αξηζκφ 

κειψλ ζηα Γ.. θαζψο επίζεο θαη ηνλ αλαγθαίν κέζν αξηζκφ ζπλεδξηάζεσλ. Γελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνλ επνπηηθφ ηνπο ξφιν (ζε 4 απφ ηηο 10 εηαηξείεο ν 

Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηαπηίδνληαη θαη ζηηο 3 απφ ηηο 10 εηαηξείεο 

ζηηο νπνίεο δελ ηαπηίδνληαη πξνθχπηεη φηη ζπλδένληαη κε ζρέζε ζπγγέλεηαο, ελψ ζε 7 

απφ ηηο 10 ν Πξφεδξνο έρεη επηθνξηηζηεί θαη κε εθηειεζηηθά θαζήθνληα). 

Υξεζηκνπνηψληαο πξφζζεηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (paired samples t- test) πξνθχπηεη 

φηη ζε γεληθέο γξακκέο δελ ηαπηίδνληαη ν Πξφεδξνο κε ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο 

εηαηξείαο θαη νχηε έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζπγγέλεηα α ή/θαη β βαζκνχ. Απηφ φκσο δελ 

εμαζθαιίδεη ηελ θαζνιηθή ηήξεζε ηνπ λφκνπ απφ ηνπο εξεπλψκελνπο. 

 Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζεκαληηθή πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ 

εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο επηηαγέο ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηελ αλαινγία εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην Γ.. ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζήκεξα ηα αλεμάξηεηα 

κέιε ηθαλνπνηνχλ “έλα-πξνο-έλα” ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο ηνπ Νφκνπ 3016/2002 

ζην 71,1% ησλ εηαηξεηψλ. Σα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο πξνζηαηεχνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά κέζσ άκεζεο εθπξνζψπεζεο ζην Γ.. ζε κφλν 4 απφ ηηο 10 εηαηξείεο 

(έλαληη 3 ζηηο 10 ην 2006 θαη 2 ζηηο 10 ην 2005). Ζ ζηαζεξή βειηίσζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία απνδεηθλχεη ην γεγνλφο 

φηη ε ζθνπηκφηεηα ηεο χπαξμεο κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ 

κειψλ αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

 Ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφο θξίλεηαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζεο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί εθαξκνγήο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο. ρεδφλ φιεο νη εηαηξείεο δήισζαλ φηη δηαζέηνπλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο, σζηφζν κφιηο ην 40,2% πιεξνί έλα πξνο έλα φια ηα θξηηήξηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελφ ηνπ. 
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 Πεξηνξηζκέλν εκθαλίδεηαη θαη θέηνο ην πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ δηαζέηνπλ 

Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (63,2%), αλ θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηηο 

εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά (83,3%). Δπί ηεο 

νπζίαο πξνθχπηεη γηα κία αθφκα θνξά φηη θχξην κέιεκα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηνλ ηχπν θαη φρη ηελ νπζία ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ. Καηά ηα ινηπά ζεκαληηθφο αξηζκφο εηαηξεηψλ δήισζε φηη δηαζέηεη 

ζπζηήκαηα αληηκεηψπηζεο θηλδχλσλ, ελψ παξάιιεια έρεη ιάβεη ηνπιάρηζηνλ επαξθή 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Τ. 

 ε ζέκαηα ακνηβψλ ε θαηάζηαζε γηα ην 2007 θαίλεηαη λα είλαη ζπγθερπκέλε. 

ε θάπνηα δεηήκαηα ε θαηάζηαζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη ζε άιια ηα πνζνζηά 

εκθαλίδνληαη κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηηο δχν πξνεγνχκελεο ρξνληέο. Αλαιπηηθφηεξα, 

ζεηηθφ είλαη φηη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο ε απφθαζε γηα ηελ ακνηβή ησλ κειψλ 

ηνπ Γ.. ιακβάλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ή/θαη ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα ειαθξά ηάζε κείσζεο ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ επηιέγνπλ λα εθαξκφζνπλ απηήλ ηελ πξαθηηθή πνπ νξίδεη ν λφκνο κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο. Υακειφ παξακέλεη ην πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ 

ζπζηήζεη Δπηηξνπή Απνδνρψλ ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηηο ακνηβέο ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαζψο θάηη ηέηνην δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Μάιηζηα 

νη εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ πξνβεί ζε θάηη ηέηνην, ην νπνίν ππεξβαίλεη ηα φζα 

νξίδνληαη ζηε λνκνζεζία, είλαη θπξίσο απηέο πνπ ζπγθξνηνχλ ην δείθηε ησλ 

εηαηξεηψλ πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 Ζ έξεπλα θιείλεη κε έλα ζέκα πςειήο ζεκαζίαο, ηελ ζέζε, δειαδή, πνπ έρνπλ 

νη εηαηξείεο φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δίλαη 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο ζπκκεηέρεη ζηηο 

Γεληθέο πλειεχζεηο πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ησλ κεηφρσλ. Σν ζρεηηθφ 

πνζνζηφ είλαη πην ρακειφ ζηηο εηαηξείεο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο θαη απηφ ζα 

κπνξνχζακε ελδερνκέλσο λα ην απνδψζνπκε ζην γεγνλφο φηη νη εηαηξείεο απηέο 

έρνπλ κεγαιχηεξν αξηζκφ κεηφρσλ. Δπίζεο φιεο νη εηαηξείεο αλέθεξαλ φηη 

επηθξνηνχλ ηε δηεπθφιπλζε ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο. Σελ 

αηζηφδνμε απηή εηθφλα αλαθφπηεη ην γεγνλφο φηη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνπο κεηφρνπο λα ςεθίδνπλ ελ ηε απνπζία ηνπο. 
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6.1 πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξω δηεύξπλζε ηνπ 

ζέκαηνο  

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη γηα ην αλ ππάξρεη ή φρη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο θαη 

αλ ηειηθά ππάξρεη ζπζρέηηζε, είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή. Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη ην 

ζέκα ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν φζν θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Κίλεηξν γηα 

ηελ ελαζρφιεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ ηελ πιεπξά 

ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια θαη νη δηαζηξεβιψζεηο ησλ 

ινγηζηηθψλ απεηθνλίζεσλ πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δπηπιένλ, ε 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε σο έλλνηα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πνηθίινπ ζρνιηαζκνχ 

θαη δηακάρεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ζε επηρεηξήζεηο 

θπξίσο πνπ εδξεχνπλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θάπνηεο απφ απηέο 

παξαηίζεληαη θαη ζε απηή ηελ εξγαζία. ηελ Διιάδα νη έξεπλεο είλαη ζε πξψηκν 

ζηάδην αθφκε. 

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη νξηζκνί θαη έλλνηεο ηηο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο. 

Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

γεγνλφηα ηα νπνία απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ εμέιημε θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθπβέξλεζεο ζε δηάθνξεο ρψξεο. ηελ ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη νη 

Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ ΟΟΑ ην 1999 

θαη αλαδεκνζηεχηεθαλ ην 2004 κε κηθξέο αιιά θαίξηεο αιιαγέο ιφγσ ησλ εμειίμεσλ 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν. Δπηπιένλ, αλαπηχζζνληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, δηάθνξεο έξεπλεο απφ ην δηεζλή ρψξν, 

νη νπνίεο αλαιχνπλ ηε ζρέζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη κε άιιεο ζπλπθαζκέλεο, κε ην αληηθείκελν, έλλνηεο. 

Καη ζην ηέινο, γίλεηαη κία αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, 

ζην θαηά πφζν εθαξκφδεηαη, ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη παξνπζηάδνληαη θαη 

θάπνηεο ζρεηηθά πξφζθαηεο κειέηεο γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγνπκε κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα, μέλε θαη ειιεληθή, θαη ηηο πξαθηηθέο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζην δηεζλή 

ρψξν θαη ζηελ Διιάδα, παξαηίζεληαη παξαθάησ. 
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Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απνηέιεζα έλα ζεκαληηθφ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο 

θαη εθαξκνγήο θπξίσο ιφγσ θεξδνζθνπηθψλ επεηζνδίσλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη ζηελ 

εκθάληζε επηρεηξεκαηηθψλ ζθαλδάισλ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ε έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε θαη δεκνζηνπνίεζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Όια απηά θαηαιήγνπλ ζην φηη ζα πξέπεη ζε θάζε επηρείξεζε λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη ε εθηειεζηηθή δχλακε (Γηνηθεηηθφ πκβνχιην) επηηειεί 

απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηεο κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο 

εηαηξίαο. ε δεχηεξν επίπεδν, ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη νη αξρέο ηεο ζα πξέπεη 

λα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηάξηηζε αμηφπηζησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αμηφπηζηνπο 

θαη απνηειεζκαηηθνχο ειέγρνπο θαη ηελ εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεηφρσλ, ησλ κάλαηδεξ θαη ηεο Γηνίθεζεο. 

Έλα άιιν ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη αλ ε 

εθαξκνγή ηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξεσηηθήο επηβνιήο ή ζηα 

πιαίζηα ηεο εζεινληηθήο πξνζαξκνγήο. ε πξψηε θάζε, ε επηηξνπή δηαηππψλεη έλα 

θψδηθα δηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη εζεινληηθφ ραξαθηήξα. πλήζσο, φκσο κεηά απφ έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα νη αξκφδηεο αξρέο πξνβαίλνπλ ζηελ ππνρξεσηηθή ξχζκηζε ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Απηφ γίλεηαη γηαηί έηζη εληζρχνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

κεηφρσλ, ελψ παξάιιεια ε ππνρξεσηηθή ξχζκηζε ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθά γηα ηελ 

έγθαηξε εχξεζε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ. 

Έλα άιιν βαζηθφ δήηεκα, ζρεηηθφ κε ηε δηαθπβέξλεζε, είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

επηπέδνπ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη θπξίσο νη ζπλέπεηεο πνπ έρεη ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε. Οη δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε εζηηάδνληαη 

θπξίσο ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξακέηξσλ. 

Γηάθνξα, επίζεο, εξσηήκαηα αλαθχπηνπλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο 

ησλ ηειηθψλ αμηνινγήζεσλ.  

Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη θπξίσο ζην δηεζλή ρψξν, απνδεηθλχεηαη φηη 

επηρεηξήζεηο κε πςειφηεξε αμηνιφγεζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνζειθχνπλ 

πεξηζζφηεξνπο επελδπηέο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απνηειεί 
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ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην θηίζηκν κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ επελδπηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ. 

ηελ Διιάδα ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε βξίζθεηαη αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην. Οη 

ζπγθξνχζεηο ησλ ζπκθεξφλησλ, θπξίσο παξαηεξνχληαη κεηαμχ κεγαινκεηφρσλ θαη 

κηθξνκεηφρσλ θαη φρη κεηαμχ κεηφρσλ θαη Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο είλαη ην 

ζχλεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη νηθνγελεηαθέο θαη απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ εκθαλίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηφρσλ. Ζ 

ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο είλαη ζηα ρέξηα ησλ κεγαινκεηφρσλ θαη νη αξρέο ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηεινχλ εκπφδην ζηελ δηαηήξεζε απηή ζηεο 

θαηάζηαζεο. Οη αξρέο εληζρχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κηθξνκεηφρσλ, νη νπνίνη κε ηε 

ζεηξά ηνπο έρνπλ θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Απφ ηελ λνκνζεηηθή πιεπξά, εθαξκφδεηαη ν λφκνο Ν. 3016/2002 φζνλ αθνξά ηηο 

εηζεγκέλεο, ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, εηαηξίεο. Οη εηαηξίεο απηέο 

αθνινπζνχλ ην λφκν πηζηά, ρσξίο φκσο λα εθαξκφδνπλ «πξαγκαηηθά» ηηο αξρέο ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, είλαη δχζθνιν λα εηπσζεί γηα ην αλ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο. Σν 

εξψηεκα αξθείηαη ζην αλ εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ε Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε. Οη επηρεηξήζεηο, σζηφζν, πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο, παξνπζηάδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθφηεξε πνξεία ζε ζχγθξηζε κε επηρεηξήζεηο κεζαίαο θαη ρακειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο. 

Όζν γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζεο 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ζα πξέπεη ζην κέιινλ λα δηεμαρζνχλ θαη άιιεο 

ζεσξεηηθέο θαη εκπεηξηθέο έξεπλεο. ηελ παξνχζα θάζε νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

φπνπ εθαξκφδεηαη θαη ην αγγινζαμνληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Απηφ ην ζχζηεκα, φκσο, κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειν λα 

εθαξκνζηεί ζε άιιεο ρψξεο κε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, είηε λνκηθέο, είηε νηθνλνκηθέο, 

είηε εζηκηθέο. Οη κειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ κία κεγάιε πνηθηιία 

επηρεηξήζεσλ απφ δηάθνξεο θεθαιαηαγνξέο θαη δηάθνξεο ρψξεο, φρη κφλν ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ή ηηο Ζ.Π.Α. Καζψο ζα κεγαιψλεη ν αξηζκφο ησλ πξαθηηθψλ 

εξεπλψλ θαη ησλ ζεσξεηηθψλ κειεηψλ, ζεηηθφ ζα είλαη λα ππάξμεη κία γεληθή 

ζεψξεζε γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε.  
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