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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έλλειψη αποτελεσµατικών συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα στον 

τραπεζικό χώρο, αποτελούν για πολλούς ερευνητές µια από τις βασικότερες αιτίες της 

σύγχρονης χρηµατοοικονοµικής κρίσης που µαστίζει την πλειοψηφία της παγκόσµιας 

οικονοµίας. Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου της εταιρικής 

διακυβέρνησης στη δηµιουργία χρηµατοοικονοµικών σκανδάλων και, µε οδηγό το παρελθόν, 

η εξέταση των περιπτώσεων χρεοκοπίας των Barings Bank και Lehman Brothers, δύο από τις 

πιο ιστορικές και παραδοσιακές τράπεζες παγκοσµίως. Η διπλωµατική εργασία θα ασχοληθεί 

µε τα σύγχρονα µοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζονται στον 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης της εταιρικής 

διακυβέρνησης καθώς και µια καταγραφή ορισµών, αρχών και κανόνων. Επιπρόσθετα, 

παρουσιάζεται η ανάπτυξη του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου, µε ιδιαίτερη αναφορά στο 

ελληνικό.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρικής 

διακυβέρνησης στον τραπεζικό τοµέα, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

διερεύνηση της σχέσης µεταξύ εταιρικής διακυβέρνησης και σύγχρονης χρηµατοοικονοµικής 

κρίσης.  

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη µελέτη περίπτωσης τόσο της Barings Bank όσο και 

της Lehman Brothers, µε σύντοµη αναφορά των σηµαντικότερων περιόδων τους και δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στις αιτίες κατάρρευσής τους.  

Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα που 

πηγάζουν από τις περιπτώσεις χρεοκοπίας της Barings Bank και της Lehman Brothers και 

την ευρύτερη εφαρµογή της εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται 

ορισµένες προτάσεις βελτίωσης της εταιρικής διακυβέρνησης στα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα µε σκοπό την καλύτερη λειτουργία τους και την αποφυγή περιπτώσεων 

χρεοκοπίας.  

  



iv 

 

Περιεχόµενα 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο....................................................................................................................................... 1 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ..................... 1 

1.1  Η έννοια, οι αρχές και η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης ................................................ 1 

1.2  Συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης .......................................................................................... 9 

1.3  ∆ιεθνείς πρωτοβουλίες για την εταιρική διακυβέρνηση ............................................................ 12 

1.4  Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα .................................................................................... 15 

1.4.1  Ιστορική αναδροµή ............................................................................................................. 15 

1.4.2  Ο νόµος 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση .......................................................... 17 

1.4.3  Γενικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε τον κώδικα του Σ.Ε.Β. ................... 19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ..................................................................................................................................... 24 

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ .................................................................................................... 24 

2.1  Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό τοµέα και οι χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί ........................................................................................................................................ 24 

2.2  Λόγοι διαφοροποίησης τραπεζικού τοµέα στο ζήτηµα της εταιρικής διακυβέρνησης .............. 27 

2.3  Ο έλεγχος της σωστής εφαρµογής των πρακτικών καλής εταιρικής διακυβέρνησης των 
τραπεζών ........................................................................................................................................... 30 

2.4  Η χρηµατοοικονοµική κρίση 2007-2009 και η εταιρική διακυβέρνηση.................................... 34 

2.5  Συµπεράσµατα που αντλήθηκαν από την χρηµατοοικονοµική κρίση για τις αδυναµίες της 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στις εταιρίες και ειδικά στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ........ 39 

2.6  Η χρηµατοοικονοµική κρίση και η ανεπάρκεια του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας των 
τραπεζών (Βασιλεία II) ..................................................................................................................... 47 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ..................................................................................................................................... 51 

ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΕOΚΟΠΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ BARINGS ΚΑΙ LEHMAN BROTHERS ... 51 

3.1  Η περίπτωση της Τράπεζας Barings .......................................................................................... 51 

3.1.1  Περιγραφή της τράπεζας και σύντοµο ιστορικό ................................................................. 51 

3.1.2  Τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση ................................................................... 52 

3.1.3  Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η κατάρρευση ............................................................... 56 

3.1.4  ∆ιδάγµατα εταιρικής διακυβέρνησης από την περίπτωση της Barings .............................. 59 

3.2  Η περίπτωση της Τράπεζας Lehman Brothers ........................................................................... 62 

3.2.1  Περιγραφή της τράπεζας και σύντοµο ιστορικό ................................................................. 62 

3.2.2  Τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση ................................................................... 67 

3.2.3  Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η κατάρρευση ............................................................... 69 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ..................................................................................................................................... 78 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.................................................................................................... 78 

4.1  Συµπεράσµατα ........................................................................................................................... 78 



v 

 

4.2  Προτάσεις .................................................................................................................................. 81 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................................................................. 85 

Ελληνική ........................................................................................................................................... 85 

Ξενόγλωσση ...................................................................................................................................... 86 

 

 

  



vi 

 

Κατάλογος  πινάκων  

Πίνακας 1: Τα σηµαντικότερα γεγονότα .............................................................................................. 55 

 



1 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

1.1  Η έννοια, οι αρχές και η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης 

Έννοια εταιρικής διακυβέρνησης 

Στην τρέχουσα βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας και κοινά αποδεκτός ορισµός για τον όρο 

«Εταιρική ∆ιακυβέρνηση». Αντιθέτως κατά καιρούς, και ανάλογα µε τις διάφορες έρευνες 

που έχουν υλοποιηθεί, έχουν εκφραστεί αρκετές θεωρίες και ορισµοί πάνω στο συγκεκριµένο 

θέµα. Σε γενικές γραµµές θα λέγαµε ότι η εταιρική διακυβέρνηση εµπεριέχει τη διαδικασία 

και τη δοµή που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση και την οργάνωση της εκάστοτε 

επιχείρησης µε σκοπό τη διεύρυνση της αξίας της επιχείρησης. Εποµένως, µε βάση τα 

παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η εταιρική διακυβέρνηση εµπεριέχει ως έννοια τις 

διάφορες σχέσεις µεταξύ της διοίκησης της επιχείρησης, της ιδιοκτησίας της αλλά και όλων 

όσων έχουν άµεσο ή έµµεσο συµφέρον από αυτήν.      

 Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης µπορεί να προσεγγιστεί υπό δύο διαφορετικές 

οπτικές γωνίες: τη στενότερη και την ευρύτερη. Σύµφωνα µε τη πρώτη οπτική, η εταιρική 

διακυβέρνηση περιορίζεται στη σχέση µεταξύ µετόχων και εταιρίας. Πιο συγκεκριµένα, η 

εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους οι παροχείς 

χρηµατοοικονοµικών µέσων (suppliers of finance) διασφαλίζουν ότι θα αποκοµίσουν όφελος 

από την επένδυσή τους. Η εταιρική διακυβέρνηση, ειδικότερα, οδηγεί στην ανεύρεση των 

τρόπων, µε τους οποίους οι «προµηθευτές» κεφαλαίων (suppliers of finance) στις εταιρίες 

εξασφαλίζουν για τον εαυτό τους µια (επωφελή) απόδοση των επενδύσεών τους1. Σύµφωνα 

µε τη δεύτερη οπτική, η εταιρική διακυβέρνηση µπορεί να προσεγγιστεί ως ένα πλέγµα 

σχέσεων ενός ευρύτερου φάσµατος ενδιαφερόµενων µερών: των εργαζοµένων, των πελατών, 

των προµηθευτών, των πιστωτών και άλλων παραγόντων. Με άλλα λόγια, η εταιρική 

διακυβέρνηση θα µπορούσε να προσδιοριστεί ως το συνολικό σύστηµα δικαιωµάτων, 

διαδικασιών και ελέγχων, που έχουν καθιερωθεί εσωτερικά και εξωτερικά ως προς τη 

                                                           
1 The Journal of Finance, Shleifer / Vishny (1997), 737. 
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διοίκηση της εταιρίας, µε στόχο την προστασία των συµφερόντων όλων των παραγόντων που 

αναµειγνύονται στην εταιρική δραστηριότητα (stakeholders). Τα δικαιώµατα µπορεί να είναι 

νοµοθετικής, κανονιστικής ή συµβατικής φύσεως. Ο Οργανισµός για την Οικονοµική 

Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.) και η Επιτροπή Cadbury (Cadbury Report, 1992) 

ορίζουν την εταιρική διακυβέρνηση ως εξής: «Η εταιρική διακυβέρνηση εµπεριέχει ένα 

σύνολο σχέσεων µεταξύ της διεύθυνσης της εταιρίας, του συµβουλίου και των λοιπών 

ενδιαφεροµένων µερών παρέχοντας τη δοµή µέσω της οποίας καθορίζονται οι σκοποί της 

εταιρίας, τα µέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών και η παρακολούθηση της 

απόδοσης»2. Με άλλα λόγια, η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί το σύστηµα µέσω του 

οποίου οι επιχειρήσεις διοικούνται και ελέγχονται. Η δοµή της εταιρικής διακυβέρνησης 

συγκεκριµενοποιεί τη διανοµή των δικαιωµάτων και των ευθυνών ανάµεσα σε διαφορετικούς 

συµµετέχοντες σε µια επιχείρηση, όπως είναι το διοικητικό συµβούλιο, οι διευθυντές, οι 

µέτοχοι και άλλοι µεριδιούχοι.  

Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης 

Το 1999 ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), έπειτα από 

πληθώρα συζητήσεων µε διεθνούς οργανισµούς, κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τοµέα, 

δηµοσίευσε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο οποίος περιλαµβάνει τις αρχές που θα 

πρέπει να διέπουν κάθε ρύθµιση εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτές οι αρχές αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής διακυβέρνησης και το σηµείο αναφοράς όλων των χωρών 

που την εφαρµόζουν σε ολόκληρο τον κόσµο. Σκοπός αυτών των αρχών είναι η συµβολή 

τους στη βελτίωση του ρυθµιστικού και νοµοθετικού πλαισίου των χωρών αναφορικά µε την 

εφαρµογή της εταιρικής διακυβέρνησης και η παροχή κατευθύνσεων/συµβουλών προς τα 

ενδιαφερόµενα µέρη (επενδυτές, φορείς της αγοράς κτλ). Ο Ο.Ο.Σ.Α., λαµβάνοντας υπόψη 

την ύπαρξη οικονοµικών, νοµοθετικών, πολιτικών και κοινωνικών διαφορών από χώρα σε 

χώρα, προσέδωσε στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης µη δεσµευτικό χαρακτήρα προς 

διευκόλυνση κάθε χώρας στην εφαρµογή τους.      

 Όµως, οι έντονες εξελίξεις που συνέβησαν στον επιχειρηµατικό κόσµο, οι οποίες 

οδήγησαν σε νέα δεδοµένα, και η ανάγκη για αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων 

                                                           
2 Apte N. (2004), “Corporate Governance, Risk Management & Internal Audit”. The chartered 
Accountant. 
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οδήγησαν στη δηµοσίευση αναθεωρηµένων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης από τον 

Ο.Ο.Σ.Α. το 2004, η αναλυτική παρουσίαση των οποίων είναι η εξής (O.E.C.D. 2004)3: 

Α) Εξασφαλίζοντας τη βάση για ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να προωθεί 

αποτελεσµατικές και διαφανείς αγορές, να συµβαδίζει µε τους νόµους και τους κανόνες και 

να εκφράζει µε σαφήνεια τη διάκριση των καθηκόντων και ευθυνών µεταξύ των διαφόρων 

εποπτικών, ρυθµιστικών και εκτελεστικών αρχών. Η ανάπτυξη του πλαισίου αυτού θα πρέπει 

να αναπτυχθεί λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του τόσο στην απόδοση της αγοράς όσο 

και στα κίνητρα που δηµιουργεί για τους συµµετέχοντες της αγοράς και για την προώθηση 

διαφανών και αποτελεσµατικών αγορών. Πρόσθετα, οι διάφορες νοµικές και ρυθµιστικές 

απαιτήσεις, που επηρεάζουν τις πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, θα πρέπει να είναι 

σύµφωνες µε τον εκάστοτε νόµο. Επιπλέον, η διάκριση των καθηκόντων και ευθυνών µεταξύ 

των διαφόρων αρχών θα πρέπει να είναι σαφής και να εξυπηρετεί το κοινό συµφέρον. Τέλος, 

οι εποπτικές, ρυθµιστικές και εκτελεστικές αρχές θα πρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντά 

τους µε αντικειµενικότητα και επαγγελµατισµό µέσω της εξουσίας, της ακεραιότητας και 

των πόρων που διαθέτουν. 

Β) Τα δικαιώµατα των µετόχων και οι βασικές λειτουργίες της ιδιοκτησίας 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να προστατεύει 

τα δικαιώµατα των µετόχων. Πιο συγκεκριµένα, τα βασικά δικαιώµατα των µετόχων 

περιλαµβάνουν το δικαίωµα: 

1) της µεταβίβασης των µετοχών, 

2) της διασφάλισης των µεθόδων καταγραφής της ιδιοκτησίας, 

3) της συµµετοχής και ψηφοφορίας στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων, 

4) της πρόσβασης σε σχετική και ουσιαστική πληροφόρηση για την επιχείρηση σε 

έγκαιρη και τακτική βάση, 

5) της συµµετοχής στα κέρδη της επιχείρησης και 

6) της εκλογής και αποµάκρυνσης των µελών του διοικητικού συµβουλίου. 

                                                           
3 Organisation for economic co-operation and development, “OECD Principles of Corporate 
Governance”, 2004. 
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Επιπρόσθετα, οι µέτοχοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν και να είναι 

επαρκώς ενηµερωµένοι σε αποφάσεις σχετικά µε σηµαντικές εταιρικές αλλαγές, όπως: 

� έκδοση πρόσθετων µετοχών, 

� τροποποιήσεις σε κανόνες ή άρθρα σύστασης ή παρόµοια έγγραφα διακυβέρνησης 

της επιχείρησης, 

� ασυνήθιστες συναλλαγές, όπως η µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από την 

πώληση της επιχείρησης. 

Επιπλέον, αναγνωρίζεται στους µετόχους το δικαίωµα της συµµετοχής και 

ψηφοφορίας στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων και της ενηµέρωσής τους για τους 

κανόνες που διέπουν τις γενικές συνελεύσεις. Με άλλα λόγια, οι µέτοχοι θα πρέπει να 

ενηµερώνονται έγκαιρα σχετικά µε τον τόπο, την ηµεροµηνία και τα θέµατα που θα 

συζητηθούν στις συνελεύσεις. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται στους µετόχους το δικαίωµα να 

εισάγουν θέµατα προς συζήτηση στο διοικητικό συµβούλιο και, µέσα σε λογικά πλαίσια, να 

προτείνουν λύσεις. Ταυτόχρονα, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διευκόλυνση της 

συµµετοχής των µετόχων στη συζήτηση εταιρικών θεµάτων, όπως η εκλογή νέων µελών και 

ο καθορισµός των αµοιβών για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και της διοίκησης. Πιο 

συγκεκριµένα, προτείνεται η ψήφος των µετόχων να έχει την ίδια βαρύτητα είτε 

παρευρίσκονται είτε απουσιάζουν από τη γενική συνέλευση.    

 Ένα εξίσου σηµαντικό σηµείο είναι η αποτελεσµατική και διαφανή λειτουργία των 

αγορών εταιρικού ελέγχου, ώστε αφενός οι µέτοχοι να γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους καθώς 

και σε ποιο βαθµό µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, 

εξαγορών ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και αφετέρου οι µηχανισµοί 

κατά των εξαγορών να µην χρησιµοποιούνται για την οχύρωση της διοίκησης και του 

διοικητικού συµβουλίου έναντι της υποχρέωσής τους για λογοδοσία. Επιπρόσθετα, η άσκηση 

των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας όλων των µετόχων θα πρέπει να διευκολύνεται. Επίσης, οι 

θεσµικοί επενδυτές θα πρέπει να δηµοσιοποιούν τη στρατηγική τους σχετικά µε την εταιρική 

διακυβέρνηση, τον τρόπο αντιµετώπισης πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων που 

επηρεάζουν την αποδοτικότητα της επένδυσής τους και τις διαδικασίες που ακολουθούν για 

την αξιοποίηση των δικαιωµάτων ψήφου τους. Τέλος, είναι αναγκαίο οι µέτοχοι και οι 

θεσµικοί επενδυτές να συµβουλεύονται ο ένας τον άλλον σχετικά µε θέµατα που αφορούν τα 

βασικά τους δικαιώµατα, όπως αυτά καθορίζονται από τις αρχές. 
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Γ) Ισότιµη µεταχείριση των µετόχων 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να διασφαλίζει 

την ισότιµη µεταχείριση των µετόχων καθώς επίσης και των µετόχων µειοψηφίας και των 

αλλοδαπών µετόχων. Οι µέτοχοι θα πρέπει να αποκτούν τη δυνατότητα αποτελεσµατικής 

αποζηµίωσης για την παραβίαση των δικαιωµάτων τους. Θα πρέπει να αναγνωρίζονται τα 

ίδια δικαιώµατα σε µετόχους που ανήκουν στην ίδια σειρά/κατηγορία. Όλοι οι επενδυτές θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώµατα 

που συνδέονται µε όλες τις σειρές/κατηγορίες προτού να προβούν στην αγορά τους. 

Οποιαδήποτε αλλαγή στα δικαιώµατα ψηφοφορίας θα πρέπει να πάρει την έγκριση από τις 

τάξεις που επηρεάζονται αρνητικά από αυτήν. Πιο συγκεκριµένα, οι µέτοχοι µειοψηφίας θα 

πρέπει να προστατεύονται από καταχρήσεις εις βάρος τους από την πλευρά των 

µεγαλοµετόχων και να αποζηµιώνονται επαρκώς σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα πρέπει, επίσης, 

να προβλέπεται η ψηφοφορία µέσω αντιπροσώπων µε την απαραίτητη εξουσιοδότηση όπως 

και η ψηφοφορία εκτός συνόρων. Οι διαδικασίες για τις γενικές συνελεύσεις θα πρέπει να 

διαµορφώνονται κατάλληλα, ώστε να επιτρέπεται η άσκηση των δικαιωµάτων όλων των 

µετόχων. Πρόσθετα, θα πρέπει να υπάρχει απαγόρευση τόσο για τις εσωτερικές συναλλαγές 

(insider trading) όσο και για τις προσωπικές ενέργειες που οδηγούν σε κατάχρηση (self-

dealing). Τέλος, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να 

ανακοινώνουν στο συµβούλιο, εάν έχουν, είτε άµεσα είτε έµµεσα είτε για λογαριασµό 

τρίτων, κάποιο υλικό συµφέρον σε οποιαδήποτε συναλλαγή που να επηρεάζει άµεσα την 

επιχείρηση. 

∆) Ο ρόλος των συµµετεχόντων στην εταιρική διακυβέρνηση 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να αναγνωρίζει 

τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων που κατοχυρώνονται από το νόµο ή µέσω αµοιβαίων 

συµφωνιών και να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και συµµετεχόντων, µε 

σκοπό τη δηµιουργία θέσεων και αξίας και τη διατήρηση οικονοµικά ισχυρών επιχειρήσεων. 

Πρέπει να υπάρχει σεβασµός για τα δικαιώµατα των συµµετεχόντων που κατοχυρώνονται 

βάσει νόµου ή βάσει αµοιβαίων συµφωνιών. Όταν υπάρχει περίπτωση παραβίασης των 

δικαιωµάτων των συµµετεχόντων θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα αποζηµίωσής τους. 

Σχετικά µε τους εργαζόµενους, προτείνεται η συµµετοχή τους στην εταιρική διακυβέρνηση 

µέσω µηχανισµών βελτίωσης της αποδοτικότητας. Επίσης, είναι αναγκαία η δυνατότητα για 

ελεύθερη επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων και του συµβουλίου, ώστε να 
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συζητιούνται οι προβληµατισµοί τους σχετικά µε ανήθικες ή παράνοµες πρακτικές δίχως να 

ανησυχούν για περιορισµό των δικαιωµάτων τους. Τέλος, θα πρέπει να συµπληρώνεται ένα 

αποτελεσµατικό και αποδοτικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για περιπτώσεις πτώχευσης 

της επιχείρησης. 

Ε) Γνωστοποίηση και διαφάνεια 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να εξασφαλίζει 

ότι πραγµατοποιείται έγκαιρη και ακριβής γνωστοποίηση για όλα τα ουσιαστικά θέµατα που 

αφορούν την επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων της οικονοµικής της κατάστασης, της 

απόδοσης και της διακυβέρνησής της. Ειδικότερα, η πληροφόρηση που θα πρέπει να 

περιλαµβάνεται στη γνωστοποίηση αφορά: 

� τους εταιρικούς στόχους, 

� τα κυριότερα δικαιώµατα ιδιοκτησίας και ψήφου, 

� τα οικονοµικά και λειτουργικά αποτελέσµατα της επιχείρησης, 

� τις συναλλαγές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων, 

� διάφορα θέµατα που αφορούν τους εργαζόµενους, 

� τις δοµές και τις πολιτικές διακυβέρνησης, 

� τους παράγοντες κινδύνου και 

� την πολιτική αποδοχών των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των ανωτέρων 

στελεχών της διοίκησης. 

Σχετικά µε τη διαδικασία της γνωστοποίησης, η χρήση υψηλής ποιότητας λογιστικών 

προτύπων καθώς και η χρήση χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών µεταβλητών 

είναι τα προτεινόµενα. Επίσης, προτείνεται η πραγµατοποίηση ετήσιου ελέγχου από 

ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή, ο οποίος θα διασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 

των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης. Τέλος, οι εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να 

είναι υπόλογοι µόνον απέναντι στους µετόχους, διατηρώντας πάντα τον επαγγελµατισµό 

τους κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. 

ΣΤ) Ευθύνες του διοικητικού συµβουλίου 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να εξασφαλίζει 

τη στρατηγική καθοδήγηση της επιχείρησης, τον έλεγχο της διοίκησης από το διοικητικό 
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συµβούλιο και την υποχρέωση λογοδοσίας του συµβουλίου απέναντι στην επιχείρηση και 

στους µετόχους. Είναι αυτονόητο ότι τα µέλη του συµβουλίου θα πρέπει να ενεργούν µε 

σκοπό το συµφέρον της επιχείρησης και µε βάση τη καλή πίστη και την επιµέλεια. Το 

συµβούλιο θα πρέπει να µεταχειρίζεται όλους τους µετόχους µε τον ίδιο τρόπο και να 

εφαρµόζει πρότυπα υψηλής ηθικής. Ειδικότερα, το διοικητικό συµβούλιο θα πρέπει να 

επιτελεί τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: 

1. να αναθεωρεί και να καθοδηγεί την εταιρική στρατηγική, τα κύρια σχέδια δράσης, 

την πολιτική κινδύνου, τους ετήσιους προϋπολογισµούς και τα επιχειρηµατικά 

σχέδια, να καθορίζει τους στόχους αποδοτικότητας, να ελέγχει το στάδιο της 

υλοποίησης και την εταιρική αποδοτικότητα και να επιβλέπει τις βασικές 

κεφαλαιακές δαπάνες και επενδύσεις. 

2. να ελέγχει την αποτελεσµατικότητα των πρακτικών διακυβέρνησης της επιχείρησης 

και να προβαίνει στις απαιτούµενες αλλαγές. 

3. να επιλέγει, ανταµείβει, ελέγχει και αντικαθιστά, όταν είναι αναγκαίο, βασικά 

στελέχη, καθώς και να επιβλέπει το σχεδιασµό διαδοχής τους. 

4. να ευθυγραµµίζει τις αποδοχές των διευθυντικών και διοικητικών στελεχών µε τα 

µακροχρόνια συµφέροντα της επιχείρησης και των µετόχων. 

5. να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για την ανάδειξη των υποψηφίων και την τελική 

εκλογή των µελών του συµβουλίου διακρίνονται από διαφάνεια. 

6. Να ελέγχει και να διαχειρίζεται πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ της 

διοίκησης, των µελών του συµβουλίου και των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων των 

περιπτώσεων κακής χρήσης των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και 

εκµετάλλευσης των συνδεδεµένων επιχειρήσεων. 

7. Να διασφαλίζει την ακεραιότητα των λογιστικών και χρηµατοοικονοµικών 

συστηµάτων της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένου του ανεξάρτητου ελέγχου, 

καθώς και τη σωστή λειτουργία των διαφόρων συστηµάτων ελέγχου, ιδιαιτέρως 

εκείνων που έχουν σχέση µε τη διαχείριση κινδύνου, τον οικονοµικό και λειτουργικό 

έλεγχο και της συµµόρφωσης µε το νόµο και τις σχετικές διατάξεις.  

Επιπρόσθετα, το διοικητικό συµβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα άσκησης 

αντικειµενικής κρίσης επί των εταιρικών θεµάτων. Στην επίτευξη αυτού του στόχου 

συµβάλλουν αφενός η ύπαρξη ικανών ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών (NED), που 

είναι σε θέση να ασκήσουν ανεξάρτητη κρίση, και αφετέρου η ακριβής περιγραφή και 
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γνωστοποίηση του σκοπού, της σύνθεσης και των διαδικασιών των διαφόρων επιτροπών που 

υπάγονται στο διοικητικό συµβούλιο. Τέλος, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου θα πρέπει 

να έχουν πρόσβαση σε σχετική, έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση προκειµένου να 

ανταπεξέλθουν στις ευθύνες και στα καθήκοντά τους. 

Σηµασία εταιρικής διακυβέρνησης 

Το ενδιαφέρον για την εταιρική διακυβέρνηση είναι καθολικό. Στις αναπτυγµένες χώρες, η 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διοικητικών συµβουλίων και η προστασία των 

δικαιωµάτων των µετόχων µειοψηφίας αποτελούν κρίσιµες διαδικασίες. Ο ρόλος της 

εταιρικής διακυβέρνησης να εξασφαλίζει ότι η διοίκηση µιας επιχείρησης δεν δρα 

ανεξέλεγκτα και να υπερασπίζεται τα συµφέροντα των µετόχων έχει ευρύτερη σηµασία από 

αυτήν της διασφάλισης των επενδυτικών δικαιωµάτων. Μπορεί να φαντάζει υπερβολικό στο 

ελληνικό κοινό το να υπάρχουν «κοινωνικές προεκτάσεις» στο θέµα της εταιρικής 

διακυβέρνησης, στο εξωτερικό όµως η επενδυτική κουλτούρα είναι διαφορετική.  

 Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί σηµαντική πρόκληση και για τον αναπτυσσόµενο 

κόσµο. Εξαιρετική σηµασία αποτελούν οι αλλαγές στις εταιρίες να εξασφαλίζουν µία υγιή 

µετοχική βάση και να προωθούν πρακτικές διακυβέρνησης που θα προσελκύουν 

µακροχρόνια επενδυτικά κεφάλαια4.        

 Στο διεθνή χώρο και πριν το 2005 το θέµα της εταιρικής διακυβέρνησης δεν 

αποτελούσε σηµαντικό κριτήριο επένδυσης. Όµως, από το 2005 και µετά παρατηρείται µια 

σηµαντική αλλαγή. Σύµφωνα µε τις µελέτες του Derwall (2005) και του Statman (2009) οι 

εταιρίες µε υψηλού επιπέδου εταιρική διακυβέρνηση έχουν ικανοποιητική απόδοση. Στον 

ελληνικό χώρο, συγκρίνοντας τις χρηµατιστηριακές αποδόσεις των εταιριών µε τη 

βαθµολογία τους σε θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης προκύπτουν σηµαντικά 

συµπεράσµατα
5: 

• Η εταιρική διακυβέρνηση έχει αξία σε τράπεζες: Οι τράπεζες µε χαµηλό βαθµό 

εταιρικής διακυβέρνησης έχουν χαµηλές χρηµατιστηριακές αποδόσεις. Πιο 

συγκεκριµένα, η διαφορά απόδοσης σε ετήσια βάση µεταξύ τραπεζών µε ανύπαρκτη 

και τραπεζών µε άψογη εταιρική διακυβέρνηση είναι 23%. Εποµένως, οι µέτοχοι σε 

                                                           
4 Σπανού Λουκά (2000), “Συστήµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Σύγχρονη Επιχείρηση”, Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών. 
5 Βέργος Κωνσταντίνος, “Η σηµασία της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για την εταιρική αξία των 
επιχειρήσεων”, 8ο Συνέδριο Σ.Ε.∆., ∆εκέµβριος 2010. 
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τράπεζες θα µπορούσαν, µέσα σε µια τετραετία, να έχουν διπλασιάσει τα χρήµατά 

τους σε σχέση µε µετόχους που επενδύουν σε εταιρίες µε χαµηλό βαθµό εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

• Η εταιρική διακυβέρνηση έχει αξία σε όλες τις εισηγµένες εταιρίες: Οι εταιρίες 

µε χαµηλό βαθµό εταιρικής διακυβέρνησης έχουν χαµηλές χρηµατιστηριακές 

αποδόσεις. Πιο συγκεκριµένα, η διαφορά απόδοσης, σε ετήσια βάση, µεταξύ 

εταιριών µε ανύπαρκτη και εταιριών µε άψογη εταιρική διακυβέρνηση είναι 24%. 

Εποµένως, σε µια τετραετία, οι µέτοχοι σε εταιρίες µε υψηλό βαθµό εταιρικής 

διακυβέρνησης θα µπορούσαν να έχουν διπλασιάσει τα χρήµατά τους σε σχέση µε 

µετόχους που επενδύουν σε εταιρίες µε χαµηλό βαθµό εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

1.2  Συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης 

Τα συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης καθορίζουν την κατανοµή των περιουσιακών 

δικαιωµάτων (και ψήφου) και ευθυνών ανάµεσα στις διαφορετικές οµάδες συµφερόντων 

ενός οργανισµού (διοικητικό συµβούλιο, διευθυντικά στελέχη, µέτοχοι, πιστωτές και άλλα 

ενδιαφερόµενα µέρη) και καταγράφουν τους κανόνες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Ως βασικός τους στόχος είναι η προστασία των επενδυτών (µετόχων και πιστωτών) των 

εισηγµένων εταιριών σε χρηµατιστήρια.        

 Η ύπαρξη ισχυρών συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης έχει σηµαντικές θετικές 

επιδράσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονοµία κάθε χώρας. Σύµφωνα µε έρευνα 

της εταιρίας συµβούλων McKinsey, το 2000, βασισµένη σε 200 θεσµικούς επενδυτές από 

όλο τον κόσµο, αποκαλύπτει πως τουλάχιστον 75% των θεσµικών επενδυτών λαµβάνουν 

υπόψη τους, για τη διαµόρφωση των επενδυτικών τους επιλογών, τα σύγχρονα συστήµατα 

εταιρικής διακυβέρνησης των εταιριών στις οποίες επενδύουν τα κεφάλαιά τους, καθώς και 

τα αντίστοιχα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα. Επίσης, σύµφωνα µε την έρευνα, πάνω 

από το 80% των θεσµικών επενδυτών έχουν τη διάθεση να πληρώσουν υψηλότερες τιµές για 

µετοχές εταιριών που διαθέτουν ισχυρά και αποτελεσµατικά συστήµατα εταιρικής 

διακυβέρνησης.           

 Η αναγκαιότητα θέσπισης συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης πηγάζει από τον 

διαχωρισµό διοίκησης (management) από ιδιοκτησία (ownership) στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις και οργανισµούς. Αυτός ο διαχωρισµός που πρωτοαναλύθηκε από τους Berle 

και Means (1993) δηµιουργεί σχέσεις εντολέα-εντολοδόχου (principal-agent) ανάµεσα σε 
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µετόχους και διευθυντικά στελέχη, πιστωτές και µετόχους, και µικροµετόχους και 

µεγαλοµετόχους, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα, στις σύγχρονες επιχειρήσεις, η ανάθεση της 

διεύθυνσης της επιχείρησης γίνεται από τους µετόχους (εντολείς) στα διευθυντικά στελέχη 

(εντολοδόχους). Αντίστοιχα, οι πιστωτές και µικροµέτοχοι (εντολείς) εµπιστεύονται τα 

κεφάλαιά τους στα χέρια των µετόχων και µεγαλοµετόχων (εντολοδόχων) αντίστοιχα. Ο 

εντολοδόχος παίρνει αποφάσεις κατ’ εντολή και προς όφελος του εντολέα. Ο εντολοδόχος θα 

ικανοποιούσε πάντοτε τα συµφέροντα του εντολέα του στην περίπτωση που ο εντολέας 

µπορούσε να επιβάλει στον εντολοδόχο τη λήψη αποφάσεων που θα εξυπηρετούσαν 

αποκλειστικά τα δικά του συµφέροντα. Ωστόσο στη πράξη τα συµφέροντα των δύο φορέων 

δείχνουν µεγάλες αποκλίσεις.         

 Τα κυριότερα συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν καθιερωθεί είναι το 

αγγλοσαξονικό ή εξωτερικό σύστηµα και το εσωτερικό σύστηµα. Παρακάτω αναφέρονται τα 

κύρια χαρακτηριστικά τους6: 

Αγγλοσαξονικό ή εξωτερικό σύστηµα 

Σε αυτό το σύστηµα, που υιοθετήθηκε κυρίως σε ΗΠΑ και Ηνωµένο Βασίλειο, επικρατεί η 

ύπαρξη µεγάλων και υψηλής ρευστότητας κεφαλαιαγορών, η µεγάλη διασπορά στο µετοχικό 

κεφάλαιο των εταιριών και η ύπαρξη ενεργητικής αγοράς εταιρικού ελέγχου (επιθετικές 

εξαγορές). Η σύγκρουση των “αδύναµων” µετόχων µε την “ισχυρή” εκτελεστική διοίκηση 

θα λέγαµε ότι αποτελεί το πρόβληµα “εντολέα-εντολοδόχου”. Με αυτόν τον τρόπο, η 

κεφαλαιαγορά καθίσταται ο κυριότερος µηχανισµός πειθαρχίας της εκτελεστικής διοίκησης. 

Στην περίπτωση που η εκτελεστική διοίκηση αδυνατεί να ικανοποιήσει τα συµφέροντα των 

µετόχων, οι µέτοχοι επιλέγουν τη µαζική έξοδο από τη µετοχή της εταιρίας, µε αποτέλεσµα 

την πτώση της τιµής της. Έτσι, η εκτελεστική διοίκηση, στην προσπάθειά της να βελτιώσει 

την κατάσταση, πρέπει να µεταβάλλει τις πολιτικές της και να τις ευθυγραµµίσει µε άλλες 

που να προωθούν τα συµφέροντα των µετόχων. Επιπρόσθετα, µπροστά στο κύµα των 

(επιθετικών) εξαγορών, η ύπαρξη ενεργητικής αγοράς εταιρικού ελέγχου (market for 

corporate control) αποτελεί πιθανόν τον πιο σηµαντικό µηχανισµό ελέγχου της εκτελεστικής 

διοίκησης από τους µετόχους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το Ηνωµένο Βασίλειο, 

όπου τη δεκαετία του ΄00 έλαβαν χώρα 200 εξαγορές και συγχωνεύσεις ανά έτος κατά µέσο 

όρο, και ότι το διοικητικό συµβούλιο της εξαγοραζόµενης εταιρίας αντικαταστάθηκε στο 

                                                           
6 Ξανθάκης Μ.-Τσιπούρη Λ.-Σπανός Λ. (2003), “Εταιρική ∆ιακυβέρνηση. Έννοιες και µέθοδοι 
αξιολόγησης”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 14-17. 
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90% των επιθετικών εξαγορών.        

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό που παρατηρείται σε αυτό το σύστηµα είναι το γεγονός 

ότι, λόγω της µεγάλης διασποράς στα µετοχικά κεφάλαια, έχουµε την ανάπτυξη 

βραχυπρόθεσµων συµπεριφορών τόσο στην πλευρά των µετόχων όσο και σε αυτή της 

εκτελεστικής διοίκησης. Συγκεκριµένα, ο ισχυρός ανταγωνισµός µεταξύ των θεσµικών 

επενδυτών/µετόχων τους κινητοποιεί να αναζητούν βραχυπρόθεσµες αποδόσεις από τις 

εταιρίες στις οποίες επενδύουν, δίχως να φαίνονται διατεθειµένοι να παραµένουν σε αυτές 

προς αναζήτηση µακροχρόνιων ωφεληµάτων. Μια παρουσία τέτοιων επενδυτών/µετόχων 

στις εταιρίες, όµως, προκαλεί αστάθεια σύµφωνα µε αρκετούς διευθύνοντες συµβούλους 

(CEOs), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πιέζονται να αναλάβουν στρατηγικές µε στόχο την 

αποκόµιση βραχυπρόθεσµων κεφαλαιακών κερδών (Daily & Dalton, 1994, Coffee, 1999). 

Εσωτερικό σύστηµα 

Σε αυτό το σύστηµα, που υιοθετήθηκε κυρίως σε Ιαπωνία, Γερµανία και Γαλλία, επικρατεί η 

ύπαρξη µικρών και χαµηλής ρευστότητας κεφαλαιαγορών και η υψηλή συγκέντρωση της 

µετοχικής ιδιοκτησίας ή των δικαιωµάτων ψήφου. Εδώ, το πρόβληµα “εντολέα-

εντολοδόχου” εµφανίζεται ως συγκρουσιακή σχέση µεταξύ “ισχυρών” µεγαλοµετόχων µε 

“αδύναµους” µετόχους µειοψηφίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Γερµανία, όπου το 90% 

των 200 µεγαλύτερων επιχειρήσεων έχει τουλάχιστον έναν µέτοχο µε µερίδιο της τάξης του 

25% του συνόλου των µετοχών που έχουν εκδοθεί (Franks & Mayer, 1993). Οι 

µεγαλοµέτοχοι αναπτύσσουν στρατηγικές ώστε να επικοινωνούν άµεσα µεταξύ τους και να 

ελέγχουν την εκτελεστική διοίκηση. Επιπλέον εδώ, οι περιπτώσεις των επιθετικών εξαγορών 

είναι περιορισµένες. Επίσης, παρά τα σχέδια κάποιων για επιθετικές εξαγορές, οι ιδρυτές της 

εταιρίας, οι τράπεζες και άλλα µη χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα συγκεντρώνουν µεγάλα 

µερίδια µετοχών, τα οποία συντάσσονται σχεδόν πάντα µε την εκτελεστική διοίκηση. 

 Η ύπαρξη µακροχρόνιων και συναινετικών σχέσεων στο εσωτερικό σύστηµα 

εταιρικής διακυβέρνησης προωθεί τη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη, αφοσίωση και δέσµευση 

µεταξύ εταίρων και εκτελεστικής διοίκησης. Οι τράπεζες, για παράδειγµα, κατέχουν εύκολη 

πρόσβαση σε εξειδικευµένες πληροφορίες των επιχειρήσεων, µειώνοντας έτσι το 

ασφάλιστρο (premium) κινδύνου µε το οποίο τις χρεώνουν και κατ’ επέκταση το συνολικό 

κόστος πιστωτικής χρηµατοδότησής τους. Με αυτόν τον τρόπο ευνοείται η ανάληψη 

επενδυτικών σχεδίων µε µακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα. 
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1.3  ∆ιεθνείς πρωτοβουλίες για την εταιρική διακυβέρνηση 

Σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν καταγραφεί σηµαντικά φαινόµενα κερδοσκοπικών επεισοδίων, 

επιχειρηµατικών σκανδάλων και πτωχεύσεων στις κεφαλαιαγορές. Από τα παλιά χρόνια µε 

το σκάνδαλο της εταιρίας South Sea το1720 στη Βρετανία, το µεγάλο κραχ του 1929 στις 

ΗΠΑ και την κατάρρευση της Wall Street το 1987, έως τα πρόσφατα λογιστικά σκάνδαλα 

εταιριών-κολοσσών όπως η Enron, η Worldcom, η Tyco και πολλών άλλων, το ζητούµενο 

παραµένει ένα: η αποτελεσµατική προστασία των µετόχων. Κάθε οργανωµένη κεφαλαιαγορά 

καλείται να ανταποκριθεί σε προκλήσεις όπως: 

• Η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των µετόχων/επενδυτών. 

• Η ενίσχυση της διαφάνειας. 

• Η ισχυροποίηση του εποπτικού ρόλου του διοικητικού συµβουλίου. 

• Οι αποτελεσµατικοί και ανεξάρτητοι έλεγχοι. 

• Η κατάρτιση αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Όπως έχει καταγραφεί στο παρελθόν, µετά από µια µεγάλη κρίση εµφανίζεται η 

άµεση ανάγκη για λήψη µέτρων και ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών. Για παράδειγµα, 

στις ΗΠΑ, µετά το κραχ του 1929 είχαµε τη συγκρότηση της Επιτροπής Τίτλων και 

Συναλλάγµατος, τον έλεγχο των υποχρεωτικών ποσοστών διαθεσίµων, τους περιορισµούς 

στη δηµιουργία πυραµίδας κ.ά.. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, τα σκάνδαλα των BCCI και 

Maxwell οδήγησαν στη συγκρότηση της Επιτροπής Cadbury, η οποία διατύπωσε έναν 

εθελοντικό κώδικα για την εταιρική διακυβέρνηση το 1992. Στην Ιαπωνία, µετά την κρίση 

της δεκαετίας του 1990, άνοιξε ένας µεγάλος διάλογος για τις αλλαγές της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Τον Ιούλιο του 2002, το Αµερικανικό Κογκρέσο, στη σκιά των µεγάλων 

λογιστικών σκανδάλων που αναφέραµε πιο πριν, οδηγήθηκε στη υιοθέτηση του νέου νόµου 

περί εταιρικής διακυβέρνησης Sarbanes-Oxley. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ανέθεσε σε ειδική οµάδα ειδικών υπό τον Jaap Winter (Winter Group) να κάνει προτάσεις για 

τον εκσυγχρονισµό του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε 

τον νόµο περί εταιριών7. Μεταξύ των θεµάτων που εξετάστηκαν ήταν κι αυτό της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Συγκεκριµένα, δόθηκε ως πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει 

µια σειρά οδηγιών προς τις χώρες-µέλη για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης (π.χ. 

υποχρέωση έκδοσης έκθεσης για την εταιρική διακυβέρνηση από τις εταιρίες, καθορισµός 
                                                           
7 Ξανθάκης Μ.-Τσιπούρη Λ.-Σπανός Λ. (2003), “Εταιρική ∆ιακυβέρνηση. Έννοιες και µέθοδοι 
αξιολόγησης”, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 18. 
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της σύνθεσης και των αρµοδιοτήτων της ελεγκτικής επιτροπής, υπολογισµός του κόστους 

των δικαιωµάτων προαίρεσης στους ετήσιους λογαριασµούς). Αν και δεν συστήνεται η 

δηµιουργία ευρωπαϊκού κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, η οµάδα εργασίας συστήνει τον 

συντονισµό των ενεργειών των χωρών-µελών, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της 

εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Winter Report, 2002). Σε αυτό το σηµείο 

θα αναφέρουµε περισσότερες λεπτοµέρειες για τις πιο σηµαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες 

περί εταιρικής διακυβέρνησης που διατυπώθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες: 

Κώδικας βέλτιστης συµπεριφοράς Cadbury 

Με αυτόν τον κώδικα του 1992, που εξέδωσε η Επιτροπή Cadbury υπό την πίεση των 

δυσµενών επιχειρηµατικών εξελίξεων της εποχής, αναζωπυρώθηκε η διερεύνηση και η 

ενίσχυση των συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης. Οι κυριότερες προτάσεις του κώδικα 

βέλτιστης συµπεριφοράς (Code of Best Practice) είναι οι εξής8: 

� Στα διοικητικά συµβούλια των εταιριών πρέπει να περιλαµβάνονται και µη-

εκτελεστικά µέλη, δηλαδή συµβούλους που δεν έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

µε την εταιρία. 

� Η θέση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου 

είναι προτιµότερο να µην κατέχονται από το ίδιο άτοµο. 

� Θέσπιση επιτροπής εσωτερικού ελέγχου από τις εταιρίες, η οποία θα απαρτίζεται 

κατά πλειοψηφία από µη-εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 

� Θέσπιση επιτροπής καθορισµού αµοιβών διευθυντικών/διοικητικών στελεχών από τις 

εταιρίες, η οποία θα απαρτίζεται αποκλειστικά ή κύρια από µη-εκτελεστικά µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου. 

� Θέσπιση επιτροπής υποβολής και αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το διοικητικό 

συµβούλιο από τις εταιρίες. 

Ο κώδικας υιοθετήθηκε από το χρηµατιστήριο του Λονδίνου σαν κριτήριο εισαγωγής 

εταιριών στο χρηµατιστήριο, δίνοντας όµως την επιλογή στις εταιρίες να µην υιοθετήσουν 

τον κώδικα υπό την προϋπόθεση της αποκάλυψης τόσο του συστήµατος εταιρικής τους 

διακυβέρνησης όσο και των λόγων µη υιοθέτησης του κώδικα. Επιπρόσθετα, έγινε 

αντικείµενο ευρείας συζήτησης σε κυβερνητικούς, επιχειρηµατικούς και ακαδηµαϊκούς 

                                                           
8 Report on the Financial Aspects of Corporate Governance (With the Code of Best Practice), Gee and 
Co. Ltd, London 1992. 
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κύκλους και αποτέλεσε το πρότυπο για την προώθηση πρωτοβουλιών και σε άλλες χώρες 

όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Χονγκ-Κονγκ, η Νότια Αφρική, η Αυστραλία, η Γαλλία και η 

Ελλάδα. Στην Ελλάδα, πιο συγκεκριµένα, οι σχετικές πρωτοβουλίες ξεκίνησαν µε την 

έκδοση της «Γαλάζιας Βίβλου» το 1999 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία 

συνέβαλε στη θέσπιση του νόµου 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και τον οποίο 

θα δούµε αναλυτικότερα στην επόµενη ενότητα της παρούσης εργασίας. 

Νόµος Sarbanes-Oxley 

Ο Νόµος Sarbanes-Oxley ψηφίστηκε στις 30 Ιουλίου 2002 στις ΗΠΑ κι έδωσε νέα πνοή 

στην εταιρική διακυβέρνηση, καθώς προσπάθησε να προστατέψει τον επενδυτή και να 

στηρίξει τα δικαιώµατα µειοψηφίας. Επιπρόσθετα, µέσα από τις διατάξεις του, ανέκτησε τη 

χαµένη εµπιστοσύνη των επενδυτών, η οποία είχε κλονιστεί από µία σειρά λογιστικών 

σκανδάλων. Πρωτοπόροι σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο γερουσιαστής Paul Sarbanes και ο 

βουλευτής Michael Oxley. Ολόκληρο ο Νόµος αποτελείται από 11 ενότητες, που καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που σχετίζονται κυρίως µε την εταιρική διακυβέρνηση και τον 

εταιρικό έλεγχο. Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρεώθηκε να υιοθετήσει 

κατάλληλους κανονισµούς ώστε να συµβαδίζει µε το νέο αυτό νόµο. Τα κύρια θέµατα που 

περιλαµβάνονται στο νόµο αφορούν: 

� Την εφαρµογή νέων Προτύπων για ∆ιοικητικά Συµβούλια εταιριών και επιτροπές 

ελέγχου. 

� Την εφαρµογή νέων Λογιστικών Προτύπων και νοµικές κυρώσεις για τις διοικήσεις 

των επιχειρήσεων. 

� Την εφαρµογή νέων Ελεγκτικών Προτύπων που ενισχύουν την ανεξαρτησία του 

Ελεγκτή. 

� Την προστασία των στελεχών που αποκαλύπτουν παρανοµίες, παρατυπίες και 

γενικότερα, σκάνδαλα. 

� Τη δηµιουργία του Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Το 

συγκεκριµένο θα λέγαµε ότι αποτελεί ένα συµβούλιο παρακολούθησης και 

εντοπισµού λογιστικών παραλείψεων και λαθών, το οποίο αναλαµβάνει και το ρόλο 

της λογιστικής τυποποίησης9. 

                                                           
9 Tackett, J., et al., Sarbanes-Oxley and audit failure: a critical examination, Managerial Auditing 
Journal, Vol.19, No.3, pp.340-350, 2004. 
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Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο νόµος Sarbanes-Oxley επιφορτίζει µε σοβαρές 

ευθύνες τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των εισηγµένων εταιριών στα χρηµατιστήρια 

των ΗΠΑ και επιβάλλει υψηλές ποινές σε όσα άτοµα αποδεικνύονται κατώτερα των ευθυνών 

τους.           

 Τελειώνοντας, το θέµα της εταιρικής διακυβέρνησης βρέθηκε στο προσκήνιο 

ουσιαστικών συζητήσεων που έχουν ως στόχο τη δηµιουργία µίας σωστά οργανωµένης 

χρηµατιστηριακής αγοράς, η οποία καλείται να ανταποκριθεί, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, 

στις προκλήσεις περί διαφάνειας, έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και αποτελεσµατικών 

ελέγχων. 

 

1.4  Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα 

1.4.1  Ιστορική αναδροµή 

Η συζήτηση του θέµατος της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα ξεκίνησε, αρχικά, το 

Μάιο του 1998, όταν το χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εκπόνησε εργασία για το ζήτηµα 

αυτό σε συνεργασία µε την εταιρία “Ανάπτυξη Συστηµάτων και Υποστήριξης 

Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.” (Α.Σ.Υ.Κ. Α.Ε.). Αρχικά, η εργασία αυτή αναφερόταν στα συστήµατα 

ελέγχου εταιρικής διοίκησης και αποτέλεσε το στάδιο για περαιτέρω ανάπτυξη ειδικών 

µέτρων σχετικών µε τις κινητές αξίες εταιριών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο. Έπειτα, 

κατέληξε σε πρόταση ενηµέρωσης των εταιριών, σχετικά µε τα επιµέρους θέµατα που 

άπτονται της διακυβέρνησης των ανωνύµων εταιριών, αρχικά από το χρηµατιστήριο και, στη 

συνέχεια, από µια ειδική επιτροπή, που επρόκειτο να συσταθεί προς αυτό το σκοπό. Η 

επιτροπή αυτή θα υπέβαλε και προτάσεις, οι οποίες θα εφαρµόζονταν για µια περίοδο τριών 

ή πέντε ετών. Επιπρόσθετα, η επιτροπή θα εξέταζε τα προβλήµατα που τυχόν θα προέκυπταν 

από την εφαρµογή αυτών των µέτρων. Η ανωτέρω µελέτη πάντως πρότεινε ορισµένα µέτρα, 

τα οποία αφορούσαν είτε την οργάνωση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας, είτε την 

καθιέρωση συστηµάτων εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου από ειδική επιτροπή, είτε τον 

καθορισµό των αµοιβών των διοικητικών στελεχών της εταιρίας. Επίσης, ειδικά µέτρα 

ενηµέρωσης προτάθηκαν για τις πληροφορίες οικονοµικού περιεχοµένου και για τις 

περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ένα χρόνο µετά, το 1999, η επιτροπή 

κεφαλαιαγοράς υιοθέτησε τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα-Οδηγίες για τον 

Ανταγωνισµό Μετασχηµατισµό της, γνωστή κι ως Γαλάζια βίβλο, µε πρότυπο τις Αρχές του 
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Ο.Ο.Σ.Α.           

 Το 2000 γίνεται η πρώτη σοβαρή προσπάθεια ανάπτυξης του θέµατος της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Η επιτροπή, που συστήνεται µε πρωτοβουλία της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, 

καθιερώνει συγκεκριµένους κανόνες συµπεριφοράς για τη λειτουργία και δράση των 

εισηγµένων στο χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιριών. Επιπρόσθετα, το διοικητικό 

συµβούλιο αναγνωρίστηκε ως «βασικός πόλος αναφοράς για αποδοτική εταιρική 

διακυβέρνηση» και θα επωµιζόταν την κύρια υποχρέωση να διασφαλίζει τη θεσµοθέτηση 

κατάλληλων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης10. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 

χωρίζονται σε εκτελεστικά και µη-εκτελεστικά. Η γενική συνέλευση διαδραµατίζει το ρόλο 

της εποπτείας της διοίκησης, µε αποκλειστικό στόχο την πλήρη διαφάνεια των πράξεων 

αυτής. Παράλληλα, προτάθηκε η σύσταση ειδικών υπό-επιτροπών, εσωτερικού ελέγχου και 

αµοιβών. Το διοικητικό συµβούλιο, ως συλλογικό όργανο, θα ασκούσε την εποπτεία των 

εκτελεστικών µελών. Ο ρόλος των µη-εκτελεστικών µελών αποκαλύπτεται µειωµένος, στο 

µέτρο που αυτός φαίνεται να περιορίζεται στη χάραξη γενικών αρχών πολιτικής, ως προς τη 

διοίκηση της εταιρίας. Ακόµα κι έτσι όµως, η επιτροπή υιοθέτησε σύσταση, σύµφωνα µε την 

οποία το διοικητικό συµβούλιο θα είχε την ευθύνη για τον καθορισµό της στρατηγικής και 

του σχεδιασµού της επιχείρησης. Το σηµαντικό µειονέκτηµα του συστήµατος εταιρικής 

διακυβέρνησης της επιτροπής αποτελεί η έλλειψη συνοχής µεταξύ των αρχών, που είτε 

επαναλαµβάνουν ισχύουσες διατάξεις του νόµου 2190/1920, είτε εισάγουν µεµονωµένους 

και ασύνδετους µεταξύ τους κανόνες.       

 Έτσι, η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα φάνηκε να 

αυτορυθµίζεται. Έπειτα είχαµε την εµφάνιση κάποιων νοµοθετικών ή κανονιστικών 

πρωτοβουλιών όσον αφορά θέµατα που σχετίζονται µε τη διαφάνεια της λειτουργίας της 

εταιρίας, αλλά και µε την ορθολογική οργάνωσή της. Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 1 παρ. 3 

του νόµου 2836/2000 παρείχε στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νοµοθετική εξουσιοδότηση για 

έκδοση κανόνων συµπεριφοράς των εισηγµένων εταιριών, καθώς και των οργάνων 

διοίκησής τους. Ορισµένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα µε τα οποία σχετιζόταν ο 

συγκεκριµένος νόµος ήταν οι υποχρεώσεις των µελών του διοικητικού συµβουλίου των 

εταιριών και η διαδικασία ελέγχου της τήρησης αυτών των υποχρεώσεων.   

 Το 2001, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) δηµοσίευσε γενικές 

αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Ο κώδικας του Σ.Ε.Β. χρησιµοποιεί εκτενώς τις βασικές 

έννοιες και προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν σε αυτές τις πρωτοπόρες για την ελληνική 

                                                           
10 Μούζουλα Αντ. Σπήλιου (2003), “Εταιρική ∆ιακυβέρνηση (Corporate Governance). ∆ιεθνής 
εµπειρία, ελληνική πραγµατικότητα”, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 34. 
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αγορά προσπάθειες, και κυρίως στη Γαλάζια Βίβλο. Οι αρχές του κώδικα καθώς και οι 

στόχοι του αναλύονται εκτενώς σε ξεχωριστή ενότητα.      

 Στη συνέχεια, κι ύστερα από την αρνητική αντίδραση των ελληνικών εταιριών στις 

αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως είχαν καθοριστεί από την επιτροπή, λόγω κυρίως της 

ποιότητας αυτών των αρχών και της καθιέρωσης ενός αναξιόπιστου συστήµατος εταιρικής 

διακυβέρνησης, θεσπίστηκαν κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης µέσω της νοµοθετικής οδού. 

Αυτή η θέσπιση υλοποιήθηκε µε τον νόµο 3016/2002, ο οποίος εισήγαγε ειδικά θέµατα 

διοίκησης και λειτουργίας ανωνύµων εταιριών που έχουν εισηγµένες µετοχές ή άλλες κινητές 

αξίες τους σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά που λειτουργεί στη χώρα µας. Η 

περαιτέρω ανάλυση του νόµου ακολουθείται σε ξεχωριστή ενότητα.   

 Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νοµοθετικών πράξεων πρόσθεσαν στο ελληνικό 

νοµοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δηµιουργώντας νέους κανόνες 

εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο νόµος 3693/2008, που υιοθέτησε την υποχρεωτική 

σύσταση επιτροπών ελέγχου και τις γνωστοποιήσεις περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος και 

διακυβέρνησης µιας εταιρίας. Με τη πάροδο δύο ετών είχαµε τη θέσπιση του νόµου 

3873/2010, που αφορούσε σε δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις 

γνωστοποιήσεων προς τους µετόχους στο πλαίσιο της προετοιµασίας της γενικής τους 

συνέλευσης.         

 

1.4.2  Ο νόµος 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση 

Ο συγκεκριµένος νόµος ορίζει πως η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας 

οικονοµικής αξίας της εταιρίας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος 

αποτελούν πρώτιστες υποχρεώσεις και καθήκοντα των µελών του διοικητικού συµβουλίου. 

Επίσης, απαγορεύεται στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου να επιδιώκουν συµφέροντα που 

αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρίας. Περαιτέρω, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 

οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στο διοικητικό συµβούλιο τα συµφέροντά τους που 

προέρχονται από τις συναλλαγές τις εταιρίας, καθώς κι οποιαδήποτε σύγκρουση 

συµφερόντων που προκύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων.    

 Ο νόµος αναφέρεται και στη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου. Έτσι, 

προβλέπεται η συµµετοχή, τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο του συνολικού αριθµού, µη-

εκτελεστικών µελών στο διοικητικό συµβούλιο. Περαιτέρω, µεταξύ των µη-εκτελεστικών 

µελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα µέλη, εκτός εάν στο διοικητικό 
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συµβούλιο συµµετέχουν και εκπρόσωποι της µειοψηφίας των µετόχων. Επιπλέον, δεν πρέπει 

να υπάρχουν σχέσεις εξάρτησης των ανεξάρτητων µελών µε την εταιρία ή µε συνδεδεµένα 

µε αυτήν πρόσωπα.          

 Σχετικά µε το θέµα των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών, ο νόµος ορίζει ότι 

αρµόδιο όργανο για τον καθορισµό τους είναι το διοικητικό συµβούλιο. Οι αµοιβές των µη-

εκτελεστικών µελών καθορίζονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του νόµου 2190/1920 και 

είναι ανάλογες µε το χρόνο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.    

 Επιπλέον, θεσπίζεται Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας και Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου. Η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιείται από ειδική 

υπηρεσία της εταιρίας, στην οποία απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους 

και αποκλειστικής απασχόλησης που δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή 

µονάδα της εταιρίας. Επίσης, το διοικητικό συµβούλιο ορίζει τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι δεν µπορούν να είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου ούτε εν ενεργεία διευθυντικά 

στελέχη. Είναι υπάλληλοι της εταιρίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

δικαιούνται πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο, βιβλίο, αρχείο, χαρτοφυλάκιο και υπηρεσία 

της εταιρίας. Η διοίκηση της εταιρίας πρέπει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα 

απαραίτητα µέσα για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και το διοικητικό συµβούλιο 

να συνεργάζεται µαζί τους ώστε να διευκολύνει το έργο τους. Όσον αφορά την Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου, στις πιο σηµαντικές αρµοδιότητές της είναι η παροχή πλήρους 

πληροφόρησης στο διοικητικό συµβούλιο για θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ των 

µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών µε τα συµφέροντα της 

εταιρίας.           

 Σε γενικές γραµµές, ο νόµος 3016/2002 αποτελεί ένα στέρεο βήµα στη σωστή 

κατεύθυνση. Μέσω των διατάξεων προωθείται η διαφάνεια των συναλλαγών των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών µε την εταιρία και προστατεύονται 

τα συµφέροντα των µετόχων. Τέλος, εισάγονται επιπλέον δικλίδες ασφαλείας για την 

προστασία των µικροµετόχων έναντι των µεγαλοµετόχων. Για παράδειγµα, η συµµετοχή στο 

διοικητικό συµβούλιο ενός ελάχιστου αριθµού µη-εκτελεστικών µελών, και ιδιαίτερα η 

πρόβλεψη ύπαρξης ανεξάρτητων µη-εκτελεστικών µελών, περιορίζει τις δυνατότητες τυχόν 

εκµετάλλευσης των µικροµετόχων από τους µεγαλοµετόχους. 
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1.4.3  Γενικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε τον κώδικα του Σ.Ε.Β. 

Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), στο πλαίσιο της ευρύτερης 

προσπάθειάς του για τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής επιχειρηµατικότητας και την 

ανάκαµψη της οικονοµίας, ανέλαβε την κατάρτιση του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Ο 

κώδικας είναι προσαρµοσµένος στη νοµοθεσία και στην ελληνική επιχειρηµατική 

πραγµατικότητα. Πρόσθετα, είναι πλήρης, προηγµένος και ιδιαίτερα απαιτητικός ως προς 

την εφαρµογή των αρχών της πραγµατικής διαφάνειας. Στόχοι του κώδικα αποτελούν η 

βελτίωση του ελληνικού εταιρικού θεσµικού πλαισίου και του ευρύτερου επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της 

ελληνικής οικονοµίας στο σύνολό της. Οι γενικές αρχές που διέπουν τον κώδικα του Σ.Ε.Β. 

είναι οι εξής11: 

Ρόλος και αρµοδιότητες του ∆.Σ.: Το ∆.Σ. θα πρέπει να ασκεί µε αποτελεσµατικό τρόπο 

τον ηγετικό του ρόλο και να κατευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της εταιρίας και 

όλων των µετόχων, µε τη διασφάλιση ότι η διοίκηση εφαρµόζει την εταιρική στρατηγική. 

Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση όλων των µετόχων, 

συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας και των αλλοδαπών µετόχων. Κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του, το ∆.Σ. θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα µέρη, των 

οποίων τα συµφέροντα συνδέονται µε εκείνα της εταιρίας, όπως οι πιστωτές, οι πελάτες, οι 

εργαζόµενοι και οι κοινωνικές οµάδες που επηρεάζονται άµεσα από τη λειτουργία της 

εταιρίας στο βαθµό που δεν προκύπτει σύγκρουση µε το εταιρικό συµφέρον. Οι κύριες, µη 

εκχωρητέες αρµοδιότητες του ∆.Σ. (µε την έννοια ότι η λήψη σχετικής απόφασης απαιτεί την 

πρότερη έγκριση του ∆.Σ., ή σε περίπτωση ανάγκης, την εκ των νεοτέρων επικύρωση από το 

∆.Σ.), θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 

• Την έγκριση της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της 

εταιρίας. 

• Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς 

και τη λήψη αποφάσεων για τις µείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και 

εκποιήσεις, 

• Την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της 

εταιρίας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασµού της διαδοχής, 

                                                           
11 Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, “Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις 
Εισηγµένες Εταιρίες”, Μάρτιος 2011. 
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• Τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης διοίκησης και την εναρµόνιση των αµοιβών των 

ανώτατων στελεχών µε τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της εταιρίας και των 

µετόχων της, 

• Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων της 

εταιρίας, των συστηµάτων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και των στοιχείων 

και πληροφοριών που λαµβάνουν δηµοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της 

αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων, 

• Την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων 

µεταξύ αφενός της εταιρίας και αφετέρου της διοίκησής της, των µελών του ∆.Σ. ή 

των κύριων µετόχων (συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µε άµεση ή έµµεση 

εξουσία να διαµορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συµπεριφορά του 

∆.Σ.), καθώς και την κατάλληλη αντιµετώπιση τέτοιων συγκρούσεων. Για το σκοπό 

αυτό, το ∆.Σ. θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών µε 

γνώµονα τη διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συµφερόντων, 

• Τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσµατικής διαδικασίας κανονιστικής συµµόρφωσης 

της εταιρίας, 

• Την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διοίκησης της εταιρίας, 

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών 

και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και 

• Τη διατύπωση, διάδοση και εφαρµογή των βασικών αξιών και αρχών της εταιρίας 

που διέπουν τις σχέσεις της µε όλα τα µέρη, των οποίων τα συµφέροντα συνδέονται 

µε αυτά της εταιρίας. 

Μέγεθος και σύνθεση του ∆.Σ.: Το µέγεθος και η σύνθεση του ∆.Σ. θα πρέπει να 

επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το 

µέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το ∆.Σ. θα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλοµορφία 

γνώσεων, προσόντων και εµπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. 

Ρόλος και απαιτούµενες ιδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ.: Ο Πρόεδρος θα πρέπει να έχει 

τις αρµοδιότητες του καθορισµού της ηµερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής 

οργάνωσης των εργασιών του ∆.Σ., αλλά και της αποτελεσµατικής διεξαγωγής των 
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συνεδριάσεών του. Ευθύνη επίσης του Προέδρου θα πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της 

έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης των µελών του ∆.Σ., καθώς και της αποτελεσµατικής 

επικοινωνίας του µε τους µετόχους, µε γνώµονα τη δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση των 

συµφερόντων όλων των µετόχων. 

Καθήκοντα και συµπεριφορά των µελών του ∆.Σ.: Κάθε µέλος του ∆.Σ. θα πρέπει να έχει 

την υποχρέωση της πίστης προς την εταιρία. Τα µέλη του ∆.Σ. θα πρέπει να ενεργούν µε 

ακεραιότητα και προς το συµφέρον της εταιρίας και να διαφυλάσσουν την εµπιστευτικότητα 

των µη δηµοσίως διαθέσιµων πληροφοριών. ∆εν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισµού µε 

την εταιρία και θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δηµιουργεί ή 

φαίνεται να δηµιουργεί σύγκρουση ανάµεσα στα προσωπικά τους συµφέροντα και εκείνα της 

εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένης της κατοχής θέσεων στο ∆.Σ. ή στη ∆ιοίκηση 

ανταγωνιστικών εταιριών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Τα µέλη του ∆.Σ. θα 

πρέπει να συνεισφέρουν την εµπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντά τους τον 

αναγκαίο χρόνο και προσοχή. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν το πλήθος άλλων 

επαγγελµατικών δεσµεύσεων (ιδιαίτερα συµµετοχές σε ∆.Σ. άλλων εταιριών) µόνο στο 

βαθµό που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως µελών του ∆.Σ. Τέλος, τα 

µέλη του ∆.Σ. θα πρέπει να επιδιώκουν να συµµετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του ∆.Σ., 

καθώς και των επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται. 

Ανάδειξη υποψήφιων µελών του ∆.Σ.: Η ανάδειξη υποψηφίων για το ∆.Σ. θα πρέπει να 

γίνεται µε αξιοκρατικά και αντικειµενικά κριτήρια. Το ∆.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει την 

οµαλή διαδοχή των µελών του, καθώς και των ανώτατων διοικητικών στελεχών, µε σκοπό τη 

µακροπρόθεσµη επιτυχία της επιχείρησης. 

Λειτουργία του ∆.Σ.: Το ∆.Σ. θα πρέπει να συνέρχεται µε την απαραίτητη συχνότητα, ώστε 

να εκτελεί αποτελεσµατικά τα καθήκοντά του. Η πληροφόρηση που του παρέχεται από τη 

∆ιοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να ανταπεξέρχεται 

αποτελεσµατικά στα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρµοδιότητές του. 

Αξιολόγηση του ∆.Σ.: Το ∆.Σ. θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσµατικότητά του 

στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των επιτροπών του. 

Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου: Το ∆.Σ. θα πρέπει να παρουσιάζει στους µετόχους και το 

κοινό µια σαφή αξιολόγηση της πραγµατικής θέσης και των προοπτικών της εταιρίας και να 
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διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων και την ορθότητα των 

ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται. Επιπρόσθετα, το ∆.Σ. θα πρέπει να διατηρεί ένα 

αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό την περιφρούρηση των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, καθώς και τον εντοπισµό και αντιµετώπιση των 

σηµαντικότερων κινδύνων. Θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρµογή της εταιρικής 

στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Θα πρέπει να ανασκοπεί τακτικά τους κύριους 

κινδύνους που αντιµετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση θα 

πρέπει να καλύπτει όλους τους ουσιώδεις ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένων των 

χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συµµόρφωσης, καθώς και τους 

ελέγχους των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων. Το ∆.Σ. µέσω της επιτροπής ελέγχου 

(εφόσον υπάρχει) θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει άµεση και τακτική επαφή µε τους 

τακτικούς ελεγκτές, προκειµένου να λαµβάνει τακτική ενηµέρωση από τους τελευταίους σε 

σχέση µε την ορθή λειτουργία του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Επίπεδο και διάρθρωση των αµοιβών: Το επίπεδο και η διάρθρωση των αµοιβών θα 

πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραµονή των µελών του ∆.Σ., των 

διοικητικών στελεχών και των εργαζοµένων στην εταιρία, που προσθέτουν αξία στην εταιρία 

µε τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εµπειρία τους. Το ύψος των αµοιβών θα πρέπει να 

βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην εταιρία. Το ∆.Σ. θα 

πρέπει να έχει σαφή εικόνα του τρόπου µε τον οποίο η εταιρία αµείβει τα στελέχη της και 

κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσµατική διοίκηση της 

εταιρίας. 

Επικοινωνία µε τους µετόχους: Το ∆.Σ. θα πρέπει να µεριµνά για την ύπαρξη συνεχούς και 

εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους µετόχους της εταιρίας, ιδιαίτερα δε µε εκείνους που 

έχουν σηµαντικές συµµετοχές και µακροπρόθεσµη προοπτική. 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων: Το ∆.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιµασία 

και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων διευκολύνουν την αποτελεσµατική 

άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι 

για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, 

συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης και των δικαιωµάτων τους κατά τη 

Γενική Συνέλευση. Το ∆.Σ. θα πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών 

καταστατικών προβλέψεων, τη συµµετοχή των µετόχων στη Γενική Συνέλευση, και 
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ειδικότερα των µετόχων µειοψηφίας, των αλλοδαπών µετόχων και όσων διαµένουν σε 

αποµονωµένες περιοχές. Το ∆.Σ. θα πρέπει να αξιοποιεί τη  Γενική Συνέλευση των µετόχων 

για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους µε την εταιρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ 

 

2.1  Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό τοµέα και οι 
χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 

Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί γενικότερα και οι τράπεζες ειδικότερα έχουν 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που κάνουν πιο έντονες τις περιπτώσεις απόκλισης 

συµφερόντων ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα µέρη της επιχείρησης (Macey & O’ Hara, 2001). 

 Πρώτον, τα ίδια κεφάλαια που χρησιµοποιούν οι τράπεζες είναι πολύ λιγότερα σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, ενώ οι άλλες επιχειρήσεις κατά κανόνα 

χρηµατοδοτούν τα περιουσιακά τους στοιχεία µε 50% δανειακά κεφάλαια και 50% ίδια 

κεφάλαια, οι τράπεζες αντιθέτως χρηµατοδοτούν τα περιουσιακά τους στοιχεία συνήθως µε 

90% δανειακά κεφάλαια. Αυτή η υψηλή χρήση δανειακών κεφαλαίων δίνει ισχυρότερα 

κίνητρα στις τράπεζες να αναλαµβάνουν υψηλούς επιχειρηµατικούς κινδύνους, γιατί ενώ οι 

κίνδυνοι των µετοχών περιορίζονται στην απώλεια του περιορισµένου κεφαλαίου τους, τα 

κέρδη τους είναι πολλαπλάσια στην περίπτωση επιτυχίας των επιχειρηµατικών τους σχεδίων, 

αφού σε αυτή την περίπτωση πληρώνουν µεν το χαµηλό επιτόκιο, αλλά καρπούνται τη 

διαφορά ανάµεσα στην απόδοση των συνολικών κεφαλαίων και του χαµηλού επιτοκίου. 

Συνεπώς, προκύπτει ανάγκη παρακολούθησης και περιορισµού του κινδύνου που 

αναλαµβάνουν οι τράπεζες για τη προστασία των πιστωτών, κυρίως των µικροκαταθετών.

 ∆εύτερον, οι περισσότερες υποχρεώσεις (δάνεια) των τραπεζών συνίστανται σε 

καταθέσεις οι οποίες είναι συνήθως διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. Αντιθέτως, τα περισσότερα 

περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών είναι δάνεια (καταναλωτικά, στεγαστικά, 

επιχειρηµατικά) τα οποία λήγουν πέραν της περιόδου λήξης των καταθέσεων. Συνεπώς, οι 

τράπεζες προσφέρουν µια σηµαντική υπηρεσία στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, τη 

δηµιουργία δηλαδή ρευστότητας στην οικονοµία µε το να διακρατούν περιουσιακά στοιχεία 

χαµηλής ρευστότητας και να δηµιουργούν υποχρεώσεις (καταθέσεις) υψηλής ρευστότητας. 

Η απόκλιση όµως της περιόδου λήξης ανάµεσα σε υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία 
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δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα στις τράπεζες σε περιόδους κρίσης που εµφανίζονται 

φαινόµενα πανικού, καταλήγοντας σε οµαδική απόσυρση καταθέσεων από τις τράπεζες 

(bank runs). Πράγµατι, οι τράπεζες-που παραδοσιακά διατηρούν σε ρευστά διαθέσιµα ένα 

µικρό τµήµα των καταθέσεων- αδυνατούν να ικανοποιήσουν, σε περιπτώσεις οµαδικής 

απόσυρσης καταθέσεων, τις απαιτήσεις των καταθετών για άµεση ρευστοποίηση των 

καταθέσεών τους. Έτσι, η αδυναµία των καταθετών να συντονίσουν την απόσυρση των 

καταθέσεών τους επιδεινώνει το πρόβληµα και καταλήγει σε µια λύση που είναι ζηµιογόνος 

σε όλους. Προς περιορισµό των προβληµάτων που η παραπάνω συµπεριφορά µπορεί να 

δηµιουργήσει, το τραπεζικό σύστηµα έχει επινοήσει την ασφάλιση των καταθέσεων, η οποία 

αποµακρύνει τα κίνητρα των µικροκαταθετών προς οµαδική απόσυρση των καταθέσεων σε 

περιόδους κρίσης.          

  Σύµφωνα µε τον παραδοσιακό ορισµό της, η εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται στις 

σχέσεις µεταξύ της διοίκησης µιας επιχείρησης, του διοικητικού συµβουλίου, των µετόχων 

της και άλλων ενδιαφερόµενων µερών, όπως οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους. Ορίζει 

επίσης τη δοµή µέσω της οποίας ορίζονται οι στόχοι µιας επιχείρησης, καθώς και τα µέσα για 

την επίτευξή τους και για τη διασφάλιση εποπτείας των λαµβανόµενων αποτελεσµάτων12.

 Λόγω της ίδιας της φύσης των δραστηριοτήτων τους και των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης στους κόλπους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η πτώχευση ενός 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού και ιδιαίτερα µιας τράπεζας, µπορεί να οδηγήσει στη 

συνεπακόλουθη κατάρρευση και άλλων τέτοιων οργανισµών. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 

µια άµεση συρρίκνωση των πιστώσεων και στην πρόκληση οικονοµικής κρίσης ελλείψει 

χρηµατοδοτήσεων, όπως κατέδειξε και η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση. Ο συστηµικός 

αυτός κίνδυνος οδήγησε τις κυβερνήσεις στο να παράσχουν βοήθεια στο χρηµατοπιστωτικό 

τοµέα µέσω δηµοσίων κονδυλίων. Κατά συνέπεια, ο φορολογούµενος συγκαταλέγεται 

αναπόφευκτα µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών σε ότι αφορά τη λειτουργία των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών µε στόχο τη µακροπρόθεσµη χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα και οικονοµική ανάπτυξη.       

 Εξάλλου, τα συµφέροντα των πιστωτών των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών 

(καταθετών, κατόχων ασφαλιστηρίων συµβολαίων ή δικαιούχων συνταξιοδοτικών 

προγραµµάτων και σε ένα βαθµό εργαζοµένων) µπορούν ενδεχοµένως να µη συµβαδίζουν µε 

τα αντίστοιχα των µετόχων τους. Οι µέτοχοι επωφελούνται από την άνοδο της τιµής της 

µετοχής και από τη µεγιστοποίηση των κερδών βραχυπρόθεσµα και ενδεχοµένως 

                                                           
12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Πράσινη Βίβλος: Η εταιρική διακυβέρνηση στους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς και οι πολιτικές αποδοχών”, Βρυξέλλες 2/6/2010. 
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ενδιαφέρονται λιγότερο για πολύ χαµηλά επίπεδα κινδύνου. Οι καταθέτες και οι λοιποί 

πιστωτές από την πλευρά τους, επικεντρώνονται στην ικανότητα του χρηµατοπιστωτικού 

οργανισµού να αποδίδει τις καταθέσεις τους και άλλα προθεσµιακά προϊόντα άµα τη λήξει 

τους, άρα στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά του. Κατά συνέπεια, οι καταθέτες έχουν την 

τάση να υπεραµύνονται ενός ιδιαίτερα χαµηλού επιπέδου κινδύνου.   

 Λόγω αυτών κυρίως των ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται µε τη φύση των 

δραστηριοτήτων τους, η πλειονότητα των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών υπόκειται σε 

αυστηρή ρύθµιση και εποπτεία. Για τους ίδιους λόγους, η εσωτερική διακυβέρνηση των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών δεν µπορεί να περιστρέφεται απλώς γύρω από το ζήτηµα 

της σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ µετόχων και διοίκησης. Κατά συνέπεια, οι κανόνες 

εταιρικής διακυβέρνησης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων πρέπει να προσαρµοστούν 

ώστε να λαµβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη φύση των επιχειρήσεων αυτών. Ειδικότερα, οι 

εποπτικές αρχές των οποίων η αποστολή να εγγυηθούν τη διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας, συµπίπτει µε τα συµφέροντα των καταθετών και λοιπών πιστωτών για έλεγχο 

της ανάληψης κινδύνων εκ µέρους του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, καλούνται να 

διαδραµατίσουν σηµαίνοντα ρόλο στη θέσπιση ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης 

των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.       

 ∆ιάφορα νοµοθετικά µέσα και συστάσεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο που 

εφαρµόζονται στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και ιδίως στις τράπεζες, λαµβάνουν 

ήδη υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτές των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και το ρόλο των 

εποπτικών αρχών. Σύµφωνα µε την προσέγγιση της εταιρικής διακυβέρνησης στο χώρο των 

τραπεζών – που έχει δηµοσιευθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας τον Ιούλιο του 2005, η 

εταιρική διακυβέρνηση περιλαµβάνει τον τρόπο µε τον οποίο µία επιχείρηση αλλά και ένα 

ίδρυµα διοικούνται από τα διοικητικά 38 συµβούλια και τα ανώτερα στελέχη τους, των 

οποίων οι αποφάσεις έχουν επιπτώσεις στο πως οι τράπεζες: 

� Καθορίζουν τους επιχειρηµατικούς στόχους (συµπεριλαµβάνοντας στους στόχους 

αυτούς και την προσδοκώµενη από τους µετόχους απόδοση των επενδυµένων 

κεφαλαίων τους).  

� Προσδιορίζουν τις διαδικασίες και τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται το 

σύνολο των προσφερόµενων τραπεζικών υπηρεσιών. 

� Εκπληρώνουν µε υπευθυνότητα τις υποχρεώσεις τους προς τους µετόχους, 

λαµβάνοντας υπόψη και τα συµφέροντα των άλλων ενδιαφεροµένων(stakeholders). 
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� Ευθυγραµµίζουν τις εταιρικές δραστηριότητες και τη συνολική συµπεριφορά µε την 

προσδοκία ότι οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κατά τρόπο ασφαλή και σωστό αλλά 

και σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς. 

� Προστατεύουν τα συµφέροντα των καταθετών. 

Ωστόσο, οι υφιστάµενοι κανόνες και συστάσεις υπαγορεύονται πρωτίστως από το 

µέληµα της εποπτείας και επικεντρώνονται στην ύπαρξη κατάλληλων δοµών εσωτερικού 

ελέγχου, διαχείρισης των κινδύνων, λογιστικού ελέγχου και συµµόρφωσης στο εσωτερικό 

των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. ∆εν εµπόδισαν όµως την υπερβολική ανάληψη 

κινδύνων από τους οργανισµούς αυτούς, όπως κατέδειξε η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική 

κρίση. 

 

2.2  Λόγοι διαφοροποίησης τραπεζικού τοµέα στο ζήτηµα της εταιρικής 
διακυβέρνησης 

Στη συγκεκριµένη εργασία είναι σηµαντικό να αναφερθούν και να αναλυθούν τα 

σηµαντικότερα θέµατα, που σχετίζονται µε την εταιρική διακυβέρνηση, µέσα από το πρίσµα 

των ιδιοµορφιών του τραπεζικού κλάδου (Freixas & Rochet, 1997). Με βάση ισχυρισµούς 

αρκετών ερευνητών, το γεγονός που καθιστά τις τράπεζες πραγµατικά διαφορετικές από 

άλλες επιχειρήσεις είναι ότι τα τραπεζικά ιδρύµατα ταυτόχρονα: 

� προσφέρουν πρόσβαση το σύστηµα πληρωµών και 

� έχουν πρόσβαση σε οικονοµικά στοιχεία των δανειζόµενων πελατών τους, τους 

οποίους και άµεσα ελέγχουν (Fama, 1985). 

Οι τράπεζες συµµετέχουν στο σύστηµα πληρωµών µιας χώρας (αλλά και σε διεθνείς 

συναλλαγές) µειώνοντας το κόστος συναλλαγών και διευρύνοντας τις δυνατότητες για τη 

δηµιουργία πληθώρας πληρωµών (λόγω περιορισµένου κόστους). Επιπρόσθετα, οι τράπεζες 

παίζουν σηµαντικότατο ρόλο σχετικά µε τη διαχείριση πληροφοριών αλλά και του ζητήµατος 

της αντιπροσώπευσης (agency problem), που είναι το κύριο θέµα των χρηµατοοικονοµικών 

αγορών. Οι τράπεζες στηρίζουν επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες και πληροφοριακά 

συστήµατα που τις επιτρέπουν να εξετάζουν λεπτοµερώς τους υποψήφιους δανειακούς 

πελάτες. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούν το πρόβληµα του να δανείσουν χρήµατα σε µη 

φερέγγυους πελάτες εκµεταλλευόµενες το πλεονέκτηµα που έχουν στη συγκέντρωση 
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πληροφοριών, δυνατότητα που δεν έχουν οι πελάτες των τραπεζών (asymmetries in 

information). Έτσι, οι τράπεζες εξασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό την οµαλή αποπληρωµή των 

δανείων τους και παράλληλα περιορίζουν το ηθικό θέµα (moral hazard problem) της 

κερδοσκοπικής συµπεριφοράς των δανειζοµένων ή και ακόµη την σκόπιµη παραπλάνηση 

των τραπεζών (π.χ. µε την προσκόµιση ψευδών στοιχείων) µε στόχο την µη αποπληρωµή του 

δανείου. Επίσης, η συνεχής και αδιαµφισβήτητη πρόσβαση των τραπεζών στα οικονοµικά 

στοιχεία των δανειζόµενων επιχειρήσεων τους επιτρέπει να έχουν µια διαρκή εποπτεία της 

πιστοληπτικής τους ικανότητας. Αντιθέτως, οι καταθέτες δεν ξέρουν την αληθινή αξία του 

χαρτοφυλακίου µιας τράπεζας από τη στιγµή που δεν είναι ανακοινώσιµη και παράλληλα, 

στη περίπτωση που γινόταν, το κόστος θα ήταν ιδιαίτερο υψηλό (υπονοώντας ότι το 

χαρτοφυλάκιο δανείων µιας τράπεζας είναι εύκολα µεταβαλλόµενο) (Bhattacharya, 1998).

           

 Επιπρόσθετα, η χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων, όπως των παραγώγων και των 

δοµηµένων οµολόγων13, καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση της ανάληψης κινδύνου από τις 

τράπεζες, αφού απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και, επίσης, υπάρχει πλήθος παραγόντων που 

επηρεάζουν την αποδοτικότητά τους. Η ποιότητα των χαρτοφυλακίων µπορεί να ελεγχθεί 

αποτελεσµατικά µόνο από ανώτατα τραπεζικά στελέχη, που διαθέτουν ένα καλό σύστηµα 

πληροφοριών και ισχυρές τραπεζικές δεξιότητες. Με βάση αυτή την ασύµµετρη 

πληροφόρηση, τα τραπεζικά στελέχη έχουν κίνητρο να επενδύουν σε πιο επικίνδυνα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα σε σχέση µε αυτά που είχαν δεσµευτεί εκ των προτέρων σε 

µετόχους και επενδυτές. Σύµφωνα µε πολλές έρευνες (Fama, 1985, Freixas & Rochet, 1997, 

Macey & O’Hara, 2001) υπάρχουν δύο επιπλέον λειτουργίες των τραπεζών: να 

µετασχηµατίζουν στοιχεία του ενεργητικού (assets transformation) και να διαχειρίζονται τον 

επενδυτικό κίνδυνο (risk management).        

 Ο µετασχηµατισµός των στοιχείων του ενεργητικού γίνεται µε τρεις διαφορετικούς 

τρόπους: 

                                                           
13 Τα δοµηµένα οµόλογα χρησιµοποιήθηκαν ευρέως στην περίοδο των χαµηλών επιτοκίων. 
Προτιµώνται γιατί τα δύο πρώτα χρόνια έχουν επιτόκιο πάνω από τα επίπεδα της αγοράς. Στη 
συνέχεια το ίδιο επιτόκιο διαµορφώνεται µε βάση κάποια δοµή που προκύπτει από τις εκτιµήσεις του 
επενδυτή (ανάληψη ρίσκου) για τις προοπτικές της αγοράς. Στις αρχές του 2007 δηµοσιοποιήθηκε το 
θέµα της επένδυσης σε δοµηµένα οµόλογα αποθεµατικών κεφαλαίων ελληνικών ασφαλιστικών 
ταµείων, οι διοικήσεις των οποίων ελάχιστα γνώριζαν για το χρηµατοοικονοµικό προϊόν κι όµως 
προχώρησαν στην επένδυση αυτή. 
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� Καθιερώνοντας µία αλλαγή του τρόπου χρήσης µιας οµάδας προϊόντων µε σχετική 

ευκολία ώστε να το κάνει πιο κατάλληλο για τους πελάτες της (π.χ. µετασχηµατίζει 

τις µικρές καταθέσεις σε µεγάλα δάνεια). 

� Παρέχοντας έναν ποιοτικό µετασχηµατισµό, π.χ. λόγω της πολυπλοκότητας και του 

αβέβαιου των επενδύσεων, οι µεµονωµένοι καταθέτες µπορούν να έχουν καλύτερη 

αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους, επιδιώκοντας διαφοροποίηση του κινδύνου 

µέσω των τραπεζών, παρά αν επέλεγαν να επενδύσουν µόνοι τους. 

� Παρουσιάζοντας χρονικό µετασχηµατισµό, δηλαδή χρησιµοποιώντας τυπικά 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις έναντι µακροπρόθεσµων επενδύσεων. 

Όσον αφορά τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου, οι τράπεζες διαχειρίζονται 

τρεις κυρίως τύπους κινδύνων: 

� Τον πιστωτικό κίνδυνο (κίνδυνος αξιολόγησης και αποπληρωµής ενός δανείου). 

� Τον κίνδυνο του επιτοκίου (διακύµανση επιτοκίου). 

� Τον κίνδυνο της ρευστότητας (οι δύο τελευταίοι κίνδυνοι προέρχονται από τον 

χρονικό µετασχηµατισµό που αναφέρθηκε προηγουµένως). 

Οι δύο λειτουργίες των τραπεζών που αναλύθηκαν παραπάνω δικαιολογούν γιατί οι 

τράπεζες, σε αντίθεση µε τις άλλες επιχειρήσεις, λειτουργούν µε βάση ένα συγκεκριµένο 

πλαίσιο νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι τράπεζες 

διατηρούν στοιχεία του παθητικού (καταθέσεις) συγκεκριµένης αξίας, η ρευστοποίηση των 

οποίων είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την καλή λειτουργία του συστήµατος πληρωµών. Όµως, 

οι τράπεζες, για να καλύψουν τις ανάγκες τους για ρευστά διαθέσιµα, δανείζουν τα χρήµατα 

αυτά στις επιχειρήσεις, η αποπληρωµή των οποίων είναι αβέβαιη. Σε κάθε περίπτωση, οι 

τράπεζες βρίσκονται αντιµέτωπες µε ένα σηµαντικό ηθικό πρόβληµα κινδύνου. Οι 

καταθέσεις απολαµβάνουν κάποια µορφή δηµόσιας (κρατικής) υποστήριξης, είτε ρητά 

(ασφάλεια κατάθεσης) είτε σιωπηρά (κρατική παρέµβαση ως έσχατη λύση), η οποία είναι 

απαραίτητη ώστε να αποτραπεί η διακοπή του συστήµατος πληρωµών και συναλλαγών µε 

απρόβλεπτες συνέπειες σε όλο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µιας χώρας.   

 Συνεπώς, οι καταθέτες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι δε θα χάσουν τα κεφάλαιά τους 

από ανεξέλεγκτες επενδύσεις των τραπεζικών ιδρυµάτων που πιθανόν να έχουν σαν 

επακόλουθο τη διακοπή του συστήµατος πληρωµών. ∆υστυχώς, αυτό επίσης σηµαίνει ότι 

από τη στιγµή που θα εξασφαλισθεί το αίσθηµα της ασφάλειας των καταθετών, έστω και για 

ένα µέρος των κεφαλαίων που έχουν καταθέσεις στις τράπεζες, δεν έχουν κανένα απολύτως 
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κίνητρο για έλεγχο του επενδυτικού κινδύνου των τραπεζών. Αντιθέτως, οι τραπεζίτες έχουν 

το κίνητρο να αναλάβουν περισσότερους επενδυτικούς κινδύνους λόγω της κρατικής 

παρέµβασης υπέρ των καταθετών (και εποµένως εξασφάλιση πιθανών απωλειών από µη 

αποπληρωµή δανείων). ∆εδοµένου ότι µέρος της αξίας µιας τράπεζας εξαρτάται από την 

ύπαρξη εγγυηµένων καταθέσεων, οι τράπεζες πρέπει να υπόκεινται σε κανονισµούς και σε 

αποτελεσµατικό έλεγχο των δραστηριοτήτων τους. ∆εν εκπλήσσει το γεγονός ότι, κατά τη 

διάρκεια της αµερικανικής κρίσης των αποταµιεύσεων και δανείων, η ανεπάρκεια των 

ελεγκτικών αρχών σε συνδυασµό µε την εγγύηση των καταθέσεων από µέρους του κράτους 

οδήγησε σε συµµετοχή µεγάλων τραπεζών σε κερδοσκοπικά παιχνίδια µε αποτέλεσµα την 

πτώχευση αρκετών πιστωτικών ιδρυµάτων (Barth & Bradley, 1989). 

 

2.3  Ο έλεγχος της σωστής εφαρµογής των πρακτικών καλής εταιρικής 
διακυβέρνησης των τραπεζών 

Το σηµαντικό ερώτηµα εδώ είναι εάν οι ισχύοντες κανονισµοί και ελεγκτικοί µηχανισµοί 

τόσο του κράτους όσο και της Κεντρικής Τράπεζας αρκούν για την εξασφάλιση των 

πρακτικών καλής εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό τοµέα. Θα λέγαµε ότι η 

απάντηση είναι αρνητική για δύο κυρίως λόγους14: 

1. Η επέµβαση των ρυθµιστικών αρχών µπορεί να γίνει µόνο µετά από την αποκάλυψη 

της κρίσης. Όµως, ακόµα και στην περίπτωση της εκ των υστέρων ανάµειξή τους, 

είναι δύσκολο να προσδιοριστούν εγκαίρως οι αδυναµίες του τραπεζικού 

συστήµατος ή πιθανές καταχρήσεις από τους ελεγκτές, ώστε να ενεργήσουν 

αναλόγως για τον περιορισµό ή την εξάλειψη των απωλειών (ζηµιών) των 

επενδυτών. 

2. Οι αρχές, οι οποίες έχουν την ευθύνη της σωστής λειτουργίας των τραπεζών, 

καθυστερούν να αντιληφθούν τους κινδύνους που δηµιουργούνται από την 

κυκλοφορία χρηµατοοικονοµικών προϊόντων (παράγωγα συνδυασµένο µε πακέτο 

µετοχών, δοµηµένα οµόλογα κλπ) στην χρηµατοοικονοµική αγορά ή/και µε την 

διακριτική ανοχή των διοικούντων ή ακόµα και την ανεκτικότητα των κεντρικών 

τραπεζών που ευθύνονται για την εποπτεία των εµπορικών τραπεζών. Για τον λόγο 
                                                           
14

 Εµµανουηλίδης Χρ. Ξενοφών, “Η Στρατηγική της εταιρικής διακυβέρνησης και η σπουδαιότητά 
της στη λήψη χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών”. 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009. 
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αυτό ορισµένοι ερευνητές έχουν προτείνει νέες ελεγκτικές µεθόδους ως συµπλήρωµα 

του συστήµατος εγγύησης των καταθέσεων περιορίζοντας το ηθικό πρόβληµα 

κινδύνου. Για παράδειγµα, ο Calomiris (1999) προτείνει, για τις τράπεζες που ζητούν 

έµµεση χρηµατοδότηση από τους επενδυτές, να αναγνωρίζεται το δικαίωµα του 

ελέγχου της εφαρµογής των σωστών κριτηρίων χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων 

και των νοικοκυριών από τους ελεγκτές. 

Ένα επιπλέον σηµαντικό ερώτηµα είναι το ποιος ελέγχει τα όργανα ελέγχου. ∆ηλαδή, 

ποιός ελέγχει τον αποτελεσµατικό έλεγχο που ασκούν οι διευθυντές των τραπεζών στους 

οφειλέτες, ώστε να αποτρέπεται ο υπερβολικός κίνδυνος; Ο Diamond (1984) υποστήριξε ότι 

αυτή η ερώτηση θα µπορούσε να αγνοηθεί γιατί, αφενός, µια καλά διαφοροποιηµένη 

τράπεζα µπορεί να εξασφαλίσει σταθερές αποδόσεις στους καταθέτες της και αφετέρου, δεν 

απαιτείται συνεχής διαχειριστικός έλεγχος της τράπεζας, αλλά αρκεί ένας έλεγχος των 

λογιστικών στοιχείων στην περίπτωση εµφάνισης κάποιου προβλήµατος. Εντούτοις, 

αναγνωρίστηκε προσφάτως ότι τα τραπεζικά κίνητρα για έλεγχο συντηρούνται όταν δεν 

υφίσταται εγγύηση περί καταθέσεων. Επιπρόσθετα, η υποχρέωση των τραπεζών να 

εξυπηρετούν πρώτα τις ανάγκες των καταθετών σε ρευστό λειτουργεί περιοριστικά (αν όχι 

απειλητικά) σε επικίνδυνες αποφάσεις των διοικούντων (Diamond & Rajan, 2000). Παρόλο 

που αρκετοί θα πίστευαν ότι η κατάργηση της εγγύησης των καταθέσεων θα αποτελούσε 

σηµαντικό κίνητρο για τις τράπεζες ώστε να ελέγχουν µε σωστό τρόπο τους δανειζόµενους, 

υπάρχει µεγάλη αµφιβολία για τη δυνατότητα των καταθετών να ελέγξουν τις τράπεζες λόγω 

του υψηλού κόστους της επεξεργασίας των πληροφοριών και του ελέγχου της 

αποδοτικότητας των τραπεζών (Dewatripont & Tirole, 1994).    

 Εποµένως, αφού δεν υπάρχει έλεγχος των τραπεζών από τους καταθέτες και οι 

εποπτικές αρχές αδυνατούν να εφαρµόσουν αποτελεσµατικό έλεγχο, γεννιέται το ερώτηµα 

αν τα µέλη του ∆.Σ. αλλά και οι ίδιοι οι µέτοχοι είναι αποτελεσµατικοί στους ελέγχους προς 

τους διευθυντές των τραπεζών. Οι εξωτερικοί µέτοχοι και οι διευθυντές των τραπεζών θα 

έχουν, θεωρητικά, διαφορετικούς στόχους µε αποτέλεσµα την πιθανή σύγκρουση µεταξύ 

τους. Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές ή ελεγκτές κανονικά δεν έχουν άµεση πρόσβαση στις 

βασικές πληροφορίες για να αξιολογήσουν την απόδοση µιας τράπεζας. Οι πληροφορίες 

τους, προφανώς, παρέχονται από στελέχη της τράπεζας, γεγονός το οποίο από µόνο του 

αποτελεί περιορισµό στην αποτελεσµατικότητα του ελέγχου από τους εξωτερικούς 

ενδιαφερόµενους (Klein, 1998).        

 Ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι αν και κατά πόσο οι µέτοχοι µπορούν να ελέγξουν 
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αποτελεσµατικά τους διευθυντές των τραπεζών. Βασικό ρόλο εδώ παίζει το γεγονός αν ένα 

σηµαντικό µέρος των µετοχών µιας τράπεζας ελέγχεται από έναν µεγαλοµέτοχο (ιδιώτη ή 

θεσµικούς επενδυτές). Στη περίπτωση µεγάλης διασποράς µετοχών (πολλοί µικροµέτοχοι), 

δεν υπάρχει κίνητρο από τους µικροµέτοχους για έλεγχο της επιχείρησης. Σε µια συγκριτική 

ανάλυση εταιρικών µετοχικών συνθέσεων, οι John & Kedia (2000) καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι ο βέλτιστος µηχανισµός διακυβέρνησης είναι είτε: 

1) Ελεγχόµενη µετοχική σύνθεση (όταν ο έλεγχος της τράπεζας είναι δαπανηρός και 

η πιθανή εξαγορά δεν είναι απειλή), είτε 

2) Έλεγχος της τράπεζας (όταν το κόστος ελέγχου είναι χαµηλό και η εξαγορά δεν 

είναι εφικτή), είτε 

3) ∆ιασπορά µετοχών και εχθρικές εξαγορές (όταν οι αµυντικές δυνάµεις απέναντι 

στις εξαγορές είναι χαµηλές και ο έλεγχος δαπανηρός). 

Μπορούµε να πούµε ότι µια λύση αποτελεί κάποια µορφή συγκεντρωµένης δοµής 

ιδιοκτησίας µε τουλάχιστον έναν µεγάλο µέτοχο, όπως παρουσιάζεται από την εµπειρία της 

ηπειρωτικής Ευρώπης και χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.. Ο µεγαλοµέτοχος, πέρα από το ενδιαφέρον 

για τον έλεγχο της διαχείρισης, έχει και τη δύναµη να εφαρµόσει τις διοικητικές αλλαγές που 

αυτός επιθυµεί ή συµφωνεί.         

 Ο Prowse (1995), σε έρευνα που επικεντρώνεται στο θέµα της εταιρικής 

διακυβέρνησης των τραπεζών, εντόπισε ότι η αποτελεσµατικότητα της εταιρικής 

διακυβέρνησης των Bank Holding Companies (BHCs) αποδυναµώνεται υπό την απειλή µιας 

εξαγοράς και από επεµβάσεις των εξωτερικών διευθυντών, µε αποτέλεσµα οι διευθυντές των 

τραπεζών να είναι λιγότερο προσηλωµένοι στους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης σε 

σχέση µε τους διοικούντες εταιριών άλλων κλάδων της οικονοµίας. Επιπρόσθετα, ο 

ερευνητής επισηµαίνει ότι η έλλειψη αποτελεσµατικού και αξιόπιστου εσωτερικού ελέγχου 

υποχρεώνει τις προβληµατικές διαχειριστικά τράπεζες να δεχτούν ρυθµιστική παρέµβαση της 

πολιτείας. Όµως, αυτές οι παρεµβάσεις συνεπάγονται και µεγαλύτερο κόστος15. Επίσης, 

διαπιστώνει ότι τράπεζες που εντάσσονται σε καθεστώς ρυθµιστικής παρέµβασης έχουν 

προφανώς τη χαµηλότερη συγκέντρωση µετοχών. Αυτό το γεγονός υποστηρίζει την άποψη 

ότι η υψηλότερη συγκέντρωση µετοχών στις τράπεζες πιθανόν να βελτιώνει την 

αποδοτικότητά τους λόγω καλύτερου ελέγχου από τους µεγάλους µετόχους αλλά και την 

                                                           
15 Έχει υπολογιστεί ότι το κόστος εξαγοράς του χρέους της Lehman Brothers από την αµερικάνικη 
κυβέρνηση ξεπέρασε τα 800 δις δολάρια. 
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αντιπροσώπευσή τους στο διοικητικό συµβούλιο.      

 Επιπλέον, η λύση ύπαρξης µεγαλοµετόχων εγγυάται µείωση στη συχνότητα 

αντικατάστασης των διευθυντών, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της αποδοτικότητας της 

τράπεζας. ∆εδοµένης της ειδίκευσης των τραπεζών σχετικά µε τη συλλογή και την 

επεξεργασία πληροφοριών, οι συχνές αλλαγές των στελεχών αποτελούν ένα µεγάλο κόστος, 

το οποίο περιλαµβάνει, εκτός του κόστους αντικατάστασης (replacement cost), την απώλεια 

σηµαντικού µεγέθους πληροφοριών που πιθανώς να καταλήξουν στον ανταγωνισµό ή απλά 

να χαθούν, και η οποία προέρχεται από την αποχώρηση διευθυντικών στελεχών. 

Παραδείγµατος χάριν, ο Ferri (1997) υποστηρίζει ότι τα χαµηλά ποσοστά σε ανείσπρακτα 

δάνεια (στις ιδιωτικές τράπεζες) συνδέονται µε την περιορισµένη αλλαγή των διευθυντών 

των τραπεζικών υποκαταστηµάτων. Ο Scott (2000) συµπεραίνει ότι η µικρή συχνότητα 

αλλαγής διευθυντών διαχείρισης λογαριασµών πελατών και η συνεχής κοινωνική επαφή µε 

τον επιχειρηµατία ενισχύουν τις σχέσεις µε τους πελάτες, µε αποτέλεσµα το αµοιβαίο κέρδος 

και από την πλευρά αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη αλλά και από τη 

πλευρά των όρων χρηµατοδότησης (επιτόκιο, εξασφαλίσεις, χρόνος και τρόπος 

αποπληρωµής).          

 Ωστόσο, δεν αποτελεί λύση χωρίς κόστος η ύπαρξη µεγαλοµετόχου. Αναπτύσσεται 

µια σχέση ανταλλαγής µεταξύ της αποτελεσµατικότητας του εταιρικού ελέγχου µέσω του 

µεγαλοµετόχου και της πιθανότητας που έχει αυτός να ελέγχει άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, 

όπως για παράδειγµα οι εργαζόµενοι. Επίσης, ο µεγαλοµέτοχος έχει τη δυνατότητα, είτε 

µεµονωµένα είτε σε συνεργασία µε στελέχη, να προβεί σε ενέργειες σε βάρος των άλλων 

µικροµετόχων. Το ζήτηµα, σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές, είναι αν υφίσταται η δυνατότητα 

δηµιουργίας µιας δοµής εταιρικής διακυβέρνησης, σύµφωνα µε την οποία ο µεγαλοµέτοχος 

ενεργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπονται συγκρούσεις συµφερόντων και, παράλληλα, 

να διατηρείται το δικαίωµά του για αποτελεσµατικό έλεγχο της τράπεζας (Bolton, 2002). 

           

 Από τη δεκαετία του ’30 είχαν επιβληθεί καθορισµένα όρια ενεργητικών 

(µεγαλοµετόχων) και παθητικών (µικροµετόχων) κατόχων τραπεζικών µετοχών, τα οποία 

δηµιουργήθηκαν ως απάντηση στη µεγάλη οικονοµική κρίση που ξέσπασε το 1929. Ένα 

µεγάλο ποσοστό ευθύνης για την παρατεταµένη αυτή κρίση που προκλήθηκε ανήκει στις 

άστοχες επενδύσεις που αναπτύχθηκαν λόγω σύγκρουσης συµφερόντων. Τόσο οι εµπορικές 

όσο και οι επενδυτικές τράπεζες διαχώρισαν τις αρµοδιότητές τους στις ΗΠΑ και σε άλλες 

χώρες. Πρόσθετα, η βασική αιτία της επενδυτικής «φούσκας» την δεκαετία του ’20 

θεωρήθηκε η αλληλοεπικάλυψη του χώρου δράσης τους.     
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 Επίσης, η ύπαρξη ενός ισχυρού «πακέτου» µετοχών µπορεί να αναπτύξει ισχυρές 

εργασιακές σχέσεις µε τις τράπεζες, εντούτοις κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 

επικίνδυνο από την ηθική του πλευρά. Ο δανειστής (ή οφειλέτης) µπορεί να οδηγηθεί κάτω 

από τον εξουσιαστικό έλεγχο του οφειλέτη (ή του δανειστή), µε πιθανό αποτέλεσµα τη λήψη 

εσφαλµένων αποφάσεων και, κατ’επέκταση, τη δηµιουργία απωλειών. Επιπρόσθετα, υπάρχει 

ένα «δίχτυ ασφαλείας» (ξεκάθαρο ή υπονοούµενο) που προστατεύει τους καταθέτες και, 

εποµένως, προκύπτει ένα σηµαντικό ηθικό πρόβληµα. Ωστόσο, κατά τη δεκαετία του ’90 

υπήρξε µια τάση αποδυνάµωσης ή αφαίρεσης των περιορισµών που επιβλήθηκαν τη 

δεκαετία του ’30. Συγκρίνοντας σήµερα τις σηµαντικότερες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη λιγότερο περιοριστική (χωρίς όρια στην κατοχή αριθµού 

µετοχών στις εταιρικές συµµετοχές και στις δύο κατευθύνσεις), ενώ περιορισµοί 

εξακολουθούν να υπάρχουν σε Καναδά, Ιαπωνία και ΗΠΑ. 

 

2.4  Η χρηµατοοικονοµική κρίση 2007-2009 και η εταιρική διακυβέρνηση 

Αποτελεί πραγµατικότητα το γεγονός ότι η εµπιστοσύνη ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα µέρη 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος έχει κλονιστεί από την πρόσφατη κρίση στις διεθνείς 

χρηµατοπιστωτικές αγορές. Τα βασικά αίτια της κρίσης αυτής µπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής
16: 

� Αλόγιστη χρήση τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων (Securitization). 

� Υπερβολική χρήση δανείων (Financial Leverage). 

� Πληµµελής διαβάθµιση πιστωτικού κινδύνου από τους σχετικούς οργανισµούς (Bond 

Rating Agencies). 

� Μη αποτελεσµατικό σύστηµα αµοιβών ανώτατων στελεχών. 

� Μη επαρκής εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και έλλειψη διαφάνειας 

σε ισολογισµούς και αποτελέσµατα χρήσεως. 

� Ασθενής εταιρική διακυβέρνηση χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, αρκετά χρόνια πριν, έγκυροι οικονοµολόγοι έκαναν 

αναφορά ακριβώς σε αυτά τα ανεπιθύµητα χαρακτηριστικά της εταιρικής διακυβέρνησης 

                                                           
16 Άρθρο των Χρήστου Καµπόλη και Νικόλαου Τραυλού µε τίτλο “Τα αίτια της πρόσφατης 
παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης” στην ιστοσελίδα 
www.alba.edu.gr/faculty/Documents/cabolis%20siite.pdf. 
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στις Η.Π.Α.17.           

 Πιο συγκεκριµένα, η τιτλοποίηση είναι ένας µηχανισµός µετακίνησης στεγαστικών 

δανείων από τον ισολογισµό των εµπορικών και αποταµιευτικών τραπεζών στους 

ισολογισµούς άλλων διαµεσολαβητικών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Για παράδειγµα, 

ένα στεγαστικό δάνειο €1000 αντικαθίσταται από τον διαµεσολαβητικό οργανισµό µε 

ισοδύναµο ποσό µετρητών, τα οποία χρησιµοποιούνται από τη τράπεζα για νέα στεγαστικά 

δάνεια, που µε τη σειρά τους µεταφέρονται σε έναν διαµεσολαβητικό οργανισµό ο οποίος 

αντικαθιστά το στεγαστικό δάνειο µε µετρητά κ.ό.κ.  Έτσι, µε αυτήν τη διαδικασία, τα αρχικά 

στεγαστικά δάνεια µεταφέρονται από την αρχική τράπεζα στον διαµεσολαβητικό οργανισµό, 

όπου χρηµατοδοτούνται µε ίδια κεφάλαια και έκδοση ιδίων οµολόγων µειωµένης 

εξασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο, οι υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια βρίσκονται σε 

επίπεδα 20 προς 1, 30 προς 1, ακόµη και 50 προς 1, σε αντίθεση µε τη σχέση υποχρεώσεων 

προς ίδια κεφάλαια της τάξης 9 προς 1 που έχουν συνήθως οι τραπεζικοί οργανισµοί. 

Εποµένως, δηµιουργούνται δύο προβλήµατα µε τον µηχανισµό της τιτλοποίησης. Πρώτον, 

αφαιρείται από τον παραδοσιακό τραπεζίτη το κίνητρο της σωστής αξιολόγησης 

πιστοληπτικού κινδύνου του δανειολήπτη, αφού ο κίνδυνος αυτός µεταφέρεται σε άλλους 

οργανισµούς. ∆εύτερον, οι διαµεσολαβητικοί οργανισµοί που δέχονται τα τιτλοποιηµένα 

δάνεια, τα χρηµατοδοτούν µε υψηλούς δείκτες υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια, εκδίδοντας 

εταιρικά οµόλογα (Mortgage Backed Securities ή MBS). Οι κύριοι αγοραστές των εταιρικών 

οµολόγων είναι θεσµικοί επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταµεία, αµοιβαία 

κεφάλαια, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds).

 Αποτελεί γεγονός ότι οι επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες εξέδωσαν τα εταιρικά 

οµόλογα µειωµένης εξασφάλισης, έπεισαν τις εταιρίες διαβάθµισης (Bond Rating Agencies) 

να βαθµολογήσουν πολύ υψηλά (ΑΑΑ, ΑΑ, κλπ.) τα οµόλογα που είχαν ως αντίκρισµα τα 

τιτλοποιηµένα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης. Ο ηθικός κίνδυνος (moral hazard) αποτελεί 

έναν από τους λόγους αυτής της «λανθασµένης» βαθµολόγησης. ∆ηλαδή, η σχέση 

εξάρτησης που υπήρχε µεταξύ τους, αφού οι εταιρίες διαβάθµισης πληρώνονται από τις 

επενδυτικές τράπεζες που είναι ανάδοχοι των οµολόγων. Έτσι, οι επενδυτές 

παραπλανήθηκαν ως προς τον κίνδυνο των οµολόγων που αγόρασαν. Επιπρόσθετα, οι 

θεσµικοί επενδυτές προχώρησαν σε αγορά συµβολαίων προστασίας έναντι του κινδύνου 

χρεοκοπίας των οµολόγων (Credit Default Swaps) στη προσπάθειά τους για διασφάλιση. 

∆υστυχώς, ο µεγαλύτερος αριθµός συµβολαίων προστασίας είχαν εκδοθεί από την 

                                                           
17 Terry Carroll, “Why the «Credit Crunch» may be good for Corporate Governance”, QFinance, 
2009. 
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ασφαλιστική εταιρία AIG, η οποία δεν ήταν ικανή να σηκώσει ολόκληρο το βάρος µιας 

εντεταµένης χρεωκοπίας των οµολόγων, µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί σε πιστωτικό αδιέξοδο 

τον Σεπτέµβρη του 2008.         

 Ένα σχεδόν όµοιο πρόβληµα δηµιούργησε και το σύστηµα αµοιβών στελεχών του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Τα συστήµατα αµοιβών σε ένα µεγάλο αριθµό περιπτώσεων δεν 

ήταν συνδεδεµένα µε τη στρατηγική, το εύρος ανάληψης κινδύνου και τα µακροπρόθεσµα 

συµφέροντα της εταιρίας. Η δοµή των (υπερ)αµοιβών των στελεχών έδινε περισσότερη 

βαρύτητα στη βραχυπρόθεσµη κερδοφορία παρά στην µακροπρόθεσµη. Εποµένως, τα 

στελέχη ελάµβαναν υπόψη µόνο τους βραχυπρόθεσµους κινδύνους αδιαφορώντας για τις 

µακροχρόνιες επιπτώσεις τους στην εταιρία. Αυτό το γεγονός ουσιαστικά έθεσε κίνητρα για 

αλόγιστη χορήγηση στεγαστικών δανείων.       

 Βέβαια, όλες οι παραπάνω αιτίες βρήκαν γόνιµο έδαφος και στο «απελευθερωµένο» 

(deregulated) κανονιστικό πλαίσιο. Στις ΗΠΑ, µε την κατάργηση της νοµοθεσίας Glass - 

Steagall το 1993 ακολούθησε η νοµοθετική πράξη Gramm – Leach – Bliley το 1999, µε βάση 

την οποία υιοθετήθηκε το δόγµα της αυτορρύθµισης των επενδυτικών τραπεζών. Επιπλέον, 

υιοθετήθηκε και η µετακίνηση σχετικών δραστηριοτήτων εκτός του ισολογισµού, 

µειώνοντας έτσι την ικανότητα της αγοράς να αποτιµήσει το µέγεθος του κινδύνου. 

 Επίσης, οι ελλείψεις και οι αδυναµίες των µηχανισµών εταιρικής διακυβέρνησης 

αποτελούν, σε µεγάλο βαθµό, µια ακόµη αιτία της χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Από τη 

στιγµή που εφαρµόστηκαν πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης εµφανίστηκαν και οι 

αδυναµίες τους ως προς την έλλειψη διασφαλίσεων σχετικά µε την υπερβολική ανάληψη 

κινδύνων από µέρους των εταιριών παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Είναι 

προφανές ότι τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων έχουν αποτύχει σε πολλές περιπτώσεις 

λόγω των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης παρά λόγω ανεπάρκειας υπολογιστικών 

µοντέλων. Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε αποκαλύψεις, σε πολλές περιπτώσεις, δεν 

έφταναν ως το διοικητικό συµβούλιο και τις ανώτερες βαθµίδες. Για αυτό το λόγο τα 

διοικητικά συµβούλια ήταν υπεύθυνα, δηλαδή έχουν εγκριθεί οι στρατηγικές από τα ∆.Σ., 

αλλά τα ∆.Σ. δεν έχουν δηµιουργήσει τα κατάλληλα µέτρα για την παρακολούθηση της 

εφαρµογής τους. Οι γνωστοποιήσεις, που παρέχουν οι εταιρίες στο επενδυτικό κοινό για 

προβλεπόµενους παράγοντες κινδύνου και για συστήµατα παρακολούθησης και διαχείρισης 

κινδύνου, αποτελούν βασικά στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, τα λογιστικά 

πρότυπα και οι κανονισµοί έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς σε ορισµένους τοµείς και πρέπει να 

αναθεωρηθούν.          

 Η χρηµατοοικονοµική κρίση οδήγησε τις ανά τον κόσµο δηµόσιες αρχές να 
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διερωτηθούν σχετικά µε την πραγµατική ευρωστία των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και 

την επάρκεια του συστήµατος ρύθµισης και εποπτείας τους απέναντι στη χρηµατοπιστωτική 

καινοτοµία στα πλαίσια µιας παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Η παροχή δηµοσίων 

κονδυλίων εκ µέρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

συνοδεύτηκε από αποκόµιση διδαγµάτων σχετικά µε την χρηµατοπιστωτική κρίση, ώστε να 

αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις στα επόµενα χρόνια.    

 Με την ανακοίνωση της 4ης Μαρτίου 2009, η οποία συνιστά ένα πρόγραµµα 

µεταρρύθµισης του κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου των χρηµατοπιστωτικών αγορών 

και η οποία βασίζεται στα συµπεράσµατα της έκθεσης Larosiere (οµάδα υψηλού επιπέδου 

για τη χρηµατοπιστωτική εποπτεία στην Ε.Ε.), η ευρωπαϊκή επιτροπή ανήγγειλε: 

i. ότι θα προχωρούσε σε εξέταση, υπό το φως της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, των 

κανόνων και των πρακτικών των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και ιδίως των 

τραπεζών, σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση και 

ii.  ότι πιθανότατα, θα προχωρούσε σε συστάσεις ή ακόµη και σε κανονιστικά µέτρα, µε 

σκοπό την αντιµετώπιση των ελλείψεων του συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης. 

Στο επίκεντρο της µεταρρύθµισης των χρηµατοπιστωτικών αγορών και της πρόληψης 

των κρίσεων, που έχει ξεκινήσει η Επιτροπή, βρίσκεται η ενίσχυση της εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

Σύµφωνα µε την έκθεση Larosiere, σε αρκετές περιπτώσεις, τόσο τα διοικητικά 

συµβούλια όσο και οι εποπτικές αρχές δεν είχαν συναίσθηση ούτε της φύσης ούτε της 

έκτασης των κινδύνων µε τους οποίους βρίσκονταν αντιµέτωποι. Οι µέτοχοι δεν εκπλήρωναν 

πάντα σωστά το ρόλο τους ως ιδιοκτητών των επιχειρήσεων. Επίσης, η απουσία 

αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στην υπερβολική 

ανάληψη κινδύνων από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Αυτό το γεγονός προκαλεί 

από µόνο του ακόµη µεγαλύτερη ανησυχία, αφού η εταιρική διακυβέρνηση αποτέλεσε από 

πολλούς έναν τρόπο ρύθµισης της ζωής των επιχειρήσεων. Εποµένως, είτε το καθεστώς 

εταιρικής διακυβέρνησης δεν ήταν σωστό είτε δεν εφαρµοζόταν σωστά.   

 Όσον αφορά τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, η εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να 

λάβει υπόψη τόσο τα συµφέροντα άλλων ενδιαφερόµενων µερών (καταθετών, 

αποταµιευτών, κατόχων συµβολαίων ασφάλισης ζωής, κλπ) όσο και τη σταθερότητα του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αποτρέπεται κάθε «ηθικός 

κίνδυνος» και εποµένως, δεν πρέπει να παραβλέπεται η ευθύνη των ιδιωτικών παραγόντων. 
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Συµπερασµατικά, το διοικητικό συµβούλιο πρέπει κυρίως να ορίζει τη στρατηγική που θα 

ακολουθηθεί, το προφίλ του κινδύνου και τη θέληση ανάληψης κινδύνου από την πλευρά του 

οργανισµού που διευθύνει.         

 Η χρηµατοοικονοµική κρίση έδειξε ότι η εταιρική διακυβέρνηση δεν µπορεί πλέον να 

εδράζεται στην αυτορρύθµιση. Το θέµα της βελτίωσης της διοίκησης των επιχειρήσεων είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό, καθόσον εγγυάται την αξιοπιστία και τη βιωσιµότητα αυτών. Μια 

καλύτερη διοίκηση θα βοηθήσει την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων. Στις 5 Απριλίου 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο 

µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης». Η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης 

της εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αποτέλεσε το κύριο αντικείµενο 

της Πράσινης Βίβλου. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης επικεντρώνεται 

στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι εταιρίες και όχι µόνο τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. Η Πράσινη Βίβλος στρέφεται γύρω από τους εξής τρεις θεµατικούς άξονες που 

αποτελούν τον πυρήνα της καλής εταιρικής διακυβέρνησης18: 

1. Για τα διοικητικά συµβούλια: ∆ιατυπώνονται ερωτήµατα σχετικά µε την 

αποτελεσµατική τους λειτουργία και το κατά πόσον αποτελούνται από µια µεικτή 

οµάδα ανθρώπων (π.χ. µε βάση το φύλο, την εθνικότητα, το επαγγελµατικό ιστορικό 

και τις δεξιότητές τους). Επίσης, ερευνάται η διαθεσιµότητα των διευθυντικών 

στελεχών, αλλά και θέµατα σχετικά µε τη διαχείριση των κινδύνων και τις αµοιβές 

των διοικητικών στελεχών. 

2. Για τους µετόχους: Εξετάζονται οι τρόποι ενίσχυσης της συµµετοχής των µετόχων σε 

θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης και οι τρόποι ενθάρρυνσης των µετόχων 

προκειµένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη βιώσιµη απόδοση και τις 

µακροπρόθεσµες αποδόσεις. Επίσης, µελετώνται οι τρόποι ενίσχυσης της προστασίας 

των µετόχων της µειοψηφίας από τους µεγαλοµετόχους. 

3. Για τους εθνικούς κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης: ∆ιερευνώνται οι τρόποι 

βελτίωσης της παρακολούθησης και της επιβολής των εθνικών κωδικών εταιρικής 

διακυβέρνησης, προκειµένου οι επενδυτές και το κοινό να µπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε σηµαντικές πληροφορίες. Οι εταιρίες οφείλουν να συµµορφώνονται µε 

τις συστάσεις των εθνικών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης ή να αιτιολογούν το 

                                                           
18 Οι θεµατικοί άξονες όπως αναλύονται στο άρθρο της Λιανού Μαρίας στο ηλεκτρονικό περιοδικό 
“Επιστηµονικό Marketing” µε τίτλο “Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης”, Τεύχος Μαίου 
2011. 
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λόγο για τον οποίο κρατούν διαφορετική στάση. Όµως, συχνά οι εταιρίες 

αδιαφορούν. Η Πράσινη Βίβλος θέτει το ερώτηµα αν πρέπει ή όχι να υπάρχουν πιο 

λεπτοµερείς κανόνες για τις αιτιολογήσεις αυτές και αν οι εθνικοί φορείς ελέγχου 

πρέπει να συµµετέχουν πιο ενεργά στις δηλώσεις εταιρικής διακυβέρνησης των 

εταιριών. 

Η πρόσφατη Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής αντικατοπτρίζει τη γενικότερη 

λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και ερευνά τους πιθανούς τρόπους 

προώθησής της, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τη διαφορετικότητα των εταιρικών δοµών στα 

κράτη-µέλη. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης καταδεικνύει σαφώς 

τα περιθώρια που υπάρχουν για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών 

εταιριών. 

 

2.5  Συµπεράσµατα που αντλήθηκαν από την χρηµατοοικονοµική κρίση για 
τις αδυναµίες της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στις εταιρίες και ειδικά στους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς 

Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης, µέσω µηχανισµών ελέγχου και 

αντισταθµιστικών εξουσιών, θα οδηγούσε σε ενίσχυση του βαθµού συνειδητοποίησης των 

βασικών ενδιαφεροµένων µερών των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (διοικητικά 

συµβούλια, µέτοχοι κλπ). ∆υστυχώς, συµβαίνει το αντίθετο: η χρηµατοπιστωτική κρίση και 

οι σηµαντικές συνέπειές της έχουν αναπτύξει το αίσθηµα της αβεβαιότητας και της έλλειψης 

εµπιστοσύνης στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ιδίως σε ότι αφορά τους ακόλουθους 

τοµείς και παράγοντες19. 

Το ζήτηµα της σύγκρουσης συµφερόντων 

Τα ερωτήµατα σχετικά µε αυτό το ζήτηµα δεν είναι καινούργια. Αυτό το ζήτηµα είναι 

σύνηθες να τίθεται σε κάθε οργανισµό ή επιχείρηση. Ωστόσο, λόγω του συστηµικού 

κινδύνου, του όγκου των συναλλαγών, της πολυµορφίας των παρεχόµενων 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και της πολύπλοκης δοµής των µεγάλων χρηµατοπιστωτικών 

οµίλων, το ζήτηµα αποκτά εξαιρετική σηµασία στην περίπτωση των χρηµατοπιστωτικών 

                                                           
19 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Πράσινη Βίβλος: Η εταιρική διακυβέρνηση στους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς και οι πολιτικές αποδοχών”, Βρυξέλλες 2/6/2010. 
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ιδρυµάτων. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων µπορούν να προκύψουν σε διάφορες 

καταστάσεις (άσκηση ασύµβατων καθηκόντων όπως η παροχή επενδυτικών συµβουλών και 

η διαχείριση επενδυτικών κονδυλίων). Ο προβληµατισµός αυτός µπορεί επίσης να ανακύπτει 

µεταξύ του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού και των µετόχων/επενδυτών, ιδίως σε 

περιπτώσεις διασταυρούµενων συµµετοχών ή εµπορικών δεσµών µεταξύ του θεσµικού 

επενδυτή (π.χ. µέσω της µητρικής εταιρίας) και του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού στον 

οποίο επενδύει.          

 Σε κοινοτικό επίπεδο, η οδηγία MiFiD αποτελεί ένα βήµα προόδου ως προς τη 

διαφάνεια, καθώς εµπεριέχει µια ειδική ενότητα σε πτυχές του εν λόγω προβληµατισµού. 

Ωστόσο, λόγω της ασύµµετρης πληροφόρησης µεταξύ των επενδυτών και των µετόχων 

αφενός και του σχετικού χρηµατοπιστωτικού οργανισµού αφετέρου, γεννιέται το ερώτηµα 

της αποτελεσµατικότητας της αναγνώρισης και της εποπτείας των καταστάσεων σύγκρουσης 

συµφερόντων που αφορούν τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Σύµφωνα µε αρκετούς 

εµπειρογνώµονες, διαπιστώνεται µια έλλειψη συνοχής στο περιεχόµενο και στη λεπτοµέρεια 

των κανόνων, που αφορούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και στους οποίους 

υπάγονται οι διάφοροι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, ανάλογα µε το εάν πρέπει να 

εφαρµόσουν τις διατάξεις της οδηγίας MiFiD, της οδηγίας για τις «εκ του νόµου 

κεφαλαιακές απαιτήσεις» ή της οδηγίας του Οργανισµού Συλλογικών Επενδύσεων σε 

Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.). 

Το πρόβληµα µιας πραγµατικής εφαρµογής των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης 

από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς 

Κατά γενική διαπίστωση, οι υφιστάµενες αρχές εταιρικής διακυβέρνησης κάλυπταν ήδη σε 

ορισµένο βαθµό τους προβληµατισµούς που ανέδειξε η χρηµατοπιστωτική κρίση. Ωστόσο, η 

χρηµατοπιστωτική κρίση αποκάλυψε και την έλλειψη πραγµατικής αποτελεσµατικότητας 

των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, 

ιδίως σε ότι αφορά τις τράπεζες. Για την εξήγηση του φαινοµένου αυτού εκφράστηκαν 

διάφορες απόψεις, όπως: 

� οι υφιστάµενες βασικές αρχές είχαν πολύ µεγάλο εύρος και δεν ορίζονταν µε αρκετή 

ακρίβεια. Συνεπώς, επέτρεπαν υπερβολικά περιθώρια ερµηνείας στους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Εξάλλου, είχαν αποδειχθεί δύσκολες στην 

εφαρµογή τους, καταλήγοντας τις περισσότερες φορές σε µια καθαρά τυπική 
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εφαρµογή (του τύπου «επιλέξτε ένα τετραγωνίδιο», χωρίς πραγµατική ποιοτική 

αξιολόγηση. 

� η απουσία εµφανούς διάκρισης των ρόλων και των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την 

εφαρµογή τους τόσο στο εσωτερικό του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού όσο και 

στην ίδια την εποπτική αρχή. 

� η νοµική φύση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης: απλές συστάσεις από διεθνείς 

οργανισµούς ή διατάξεις κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης χωρίς δεσµευτική 

υποχρέωση συµµόρφωσης, εταιρική διακυβέρνηση που παραβλέπεται από τις 

εποπτικές αρχές, αδυναµία διενέργειας των σχετικών ελέγχων, απουσία αποτρεπτικών 

κυρώσεων, όλα αυτά τα στοιχεία συνετέλεσαν στο να µην εφαρµόζονται 

αποτελεσµατικά οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης από τους χρηµατοπιστωτικούς 

οργανισµούς. 

Τα διοικητικά συµβούλια 

Από την πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση προκύπτει ξεκάθαρα ότι τα διοικητικά 

συµβούλια των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών δεν διαδραµάτισαν µε τον κατάλληλο τρόπο 

το σηµαντικό τους ρόλο ως βασικά κέντρα εξουσίας. Συνεπώς, τα διοικητικά συµβούλια δεν 

µπορούσαν να ασκήσουν αποτελεσµατικό έλεγχο επί της διοίκησης και να προβούν σε µια 

ανάλυση «αντιπαραδειγµάτων» των µέτρων ή των στρατηγικών προσανατολισµών που τους 

υποβάλλονταν προς επικύρωση.        

 Στο επίκεντρο των αιτίων της οικονοµικής κρίσης, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, είναι η αποτυχία τους στο να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να 

χαλιναγωγήσουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθονταν οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 

τους. Πολλοί ήταν οι λόγοι ή οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην αποτυχία αυτή: 

� τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων, ιδίως τα µη εκτελεστικά, δεν αφιέρωσαν ούτε 

τους πόρους ούτε το χρόνο που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων 

τους. Εξάλλου, πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι, απέναντι σε έναν µονίµως παρών και 

ενίοτε αυταρχικό γενικό διευθυντή, τα µη εκτελεστικά µέλη δεν µπορούσαν να 

αµφισβητήσουν ή τουλάχιστον να διαφωνήσουν µε τις προτεινόµενες κατευθύνσεις ή 

συµπεράσµατα λόγω έλλειψης τεχνικής εµπειρογνωµοσύνης ή/και αυτοπεποίθησης. 

� Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν προέρχονταν από επαρκώς διαφορετικά 

υπόβαθρα. Η Επιτροπή διαπιστώνει έλλειψη πολυµορφίας και µικτού χαρακτήρα 
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όσον αφορά την ισορροπία ανδρών-γυναικών, την κοινωνική και πολιτισµική 

προέλευση και τη µόρφωση. 

� Τα διοικητικά συµβούλια, ιδίως οι πρόεδροί τους, δεν προχώρησαν σε σοβαρή 

αξιολόγηση των επιδόσεων τόσο των µελών των διοικητικών συµβουλίων όσο και 

του διοικητικού συµβουλίου στο σύνολό του. 

� Τα διοικητικά συµβούλια δεν µπόρεσαν ή δεν ήθελαν να επαγρυπνήσουν για την 

εξασφάλιση του κατάλληλου χαρακτήρα του πλαισίου διαχείρισης των κινδύνων και 

για τη ροπή των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών τους προς τον κίνδυνο. 

� Τα διοικητικά συµβούλια δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν το συστηµικό χαρακτήρα 

ορισµένων κινδύνων και, κατά συνέπεια, να ενηµερώσουν αρκετά έγκαιρα τις 

αρµόδιες εποπτικές αρχές. Εξάλλου, ακόµη κι όταν υπήρχε πραγµατικός διάλογος, 

αυτός σπάνια περιλάµβανε ζητήµατα που αφορούσαν την εταιρική διακυβέρνηση. 

Με αυτές τις σηµαντικές ανεπάρκειες ή δυσλειτουργίες προκύπτουν ζητήµατα 

σχετικά µε την ποιότητα των διαδικασιών διορισµού. Το σηµαντικότερο προσόν ενός 

διοικητικού συµβουλίου έγκειται στη σύνθεσή του20. 

Η διαχείριση κινδύνων 

Ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών αποτελεί η διαχείριση των κινδύνων. Είναι γεγονός ότι µεγάλοι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί κατέρρευσαν διότι παρέβλεψαν βασικούς κανόνες ελέγχου 

και διαχείρισης κινδύνων. Επιπρόσθετα, οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί εµφάνισαν 

αδυναµίες στην εφαρµογή µιας ολιστικής προσέγγισης στον τοµέα της διαχείρισης κινδύνων. 

Οι σχετικές αδυναµίες ή ανεπάρκειες µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

• Μη κατανόηση των κινδύνων από τους παράγοντες της διαχείρισης κινδύνων και 

έλλειψη κατάρτισης των εργαζοµένων που αναλαµβάνουν την κατανοµή των 

επισφαλών προϊόντων. 

• Έλλειψη εξουσίας από την πλευρά των αρµοδίων για τη διαχείριση κινδύνων. Οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί δεν απέδιδαν πάντα στους αρµόδιους για τη 

διαχείριση κινδύνων επαρκή εξουσία και αρµοδιότητες ώστε να µπορούν να 

ανακόπτουν τις δραστηριότητες εκείνων που αναλαµβάνουν εµπορικούς κινδύνους. 

                                                           
20 Grant Kirkpatrick, “The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis”, Financial 
Market Trends OECD 2009. 
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• Έλλειψη εµπειρογνωµοσύνης ή επαρκώς διαφοροποιηµένης εµπειρογνωµοσύνης 

όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων. Πολύ συχνά, η εµπειρογνωµοσύνη για τους 

αρµόδιους διαχείρισης κινδύνων περιοριζόταν σε ορισµένες κατηγορίες κινδύνων 

που θεωρούνταν σηµαντικότεροι και δεν κάλυπτε το σύνολο των κινδύνων που 

πρέπει να παρακολουθούνται. 

• Έλλειψη πληροφόρησης σχετικά µε τους κινδύνους σε πραγµατικό χρόνο. Για να 

διασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατότητα αντίδρασης εκ µέρους των αρµοδίων 

παραγόντων πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα σαφούς, ορθής και ταχείας 

πληροφόρησης σε όλες τις βαθµίδες του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού. ∆υστυχώς, 

οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της πληροφόρησης στο εκάστοτε κατάλληλο 

επίπεδο δεν λειτούργησαν πάντα επιτυχώς. Επιπλέον, τα εργαλεία πληροφορικής, σε 

ότι αφορά τη διαχείριση κινδύνων, επιβάλλεται να αναβαθµιστούν, ακόµη και στους 

πιο ανεπτυγµένους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, δεδοµένου ότι τα συστήµατα 

πληροφορικής παραµένουν ακόµη τόσο ανοµοιογενή και δεν µπορούν να 

επεξεργαστούν ταχέως τους κινδύνους, ενώ τα σχετικά δεδοµένα εξακολουθούν να 

στερούνται της απαραίτητης συνεκτικότητας, ώστε να µπορεί να παρακολουθείται 

αποτελεσµατικά και σε πραγµατικό χρόνο η ανάπτυξη των δεσµεύσεων του οµίλου. 

Αυτό αφορά µόνο τα πιο πολύπλοκα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα αλλά και τους 

κινδύνους κάθε είδους. 

Η Επιτροπή βλέπει µε ιδιαίτερη ανησυχία τις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες που έχουν 

εντοπιστεί στο συγκεκριµένο τοµέα και που φαίνεται να καταδεικνύουν την απουσία υγιούς 

αντίληψης της διαχείρισης κινδύνων και µάλιστα σε όλες τις βαθµίδες ορισµένων 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Ως προς το τελευταίο αυτό σηµείο, οι διευθύνοντες των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη διότι οφείλουν, εάν θέλουν, να 

αναπτύξουν µια υγιή αντίληψη της διαχείρισης κινδύνων σε όλα τα επίπεδα και να 

αποτελούν οι ίδιοι καταρχάς παράδειγµα προς µίµηση. 

Ο ρόλος των µετόχων 

Με αφορµή τη χρηµατοπιστωτική κρίση συµπεραίνουµε ότι η εµπιστοσύνη στο µοντέλο του 

µετόχου ιδιοκτήτη, ο οποίος συµµετέχει στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της επιχείρησης, 

έχει πληγεί σηµαντικά. Η «χρηµατοπιστωτική τροπή» της οικονοµίας, χάρη κυρίως στον 

πολλαπλασιασµό των πηγών χρηµατοδότησης/παροχής κεφαλαίων, εισήγαγε νέες 



44 

 

κατηγορίες µετόχων οι οποίοι εµφανίζονται συχνά να ενδιαφέρονται πολύ λίγο για τους 

µακροπρόθεσµους στόχους εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων/χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών στους οποίους επενδύουν ενώ µπορούν ταυτόχρονα να αποτελούν πηγή 

ενθάρρυνσης της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων λόγω των σχετικά βραχέων επενδυτικών 

οριζόντων τους, οι οποίοι είναι ενίοτε και ιδιαίτερα βραχείς (τριµηνιαίοι ή εξαµηνιαίοι). 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η επιδιωκόµενη ευθυγράµµιση των συµφερόντων των 

διευθυντικών στελεχών µε τις νέες αυτές κατηγορίες µετόχων ενέτεινε την ανάληψη 

κινδύνων και σε πολλές περιπτώσεις συνετέλεσε σε υπερβολικές αµοιβές των διευθυντικών 

στελεχών, µε βάση πάντα τη βραχυπρόθεσµη αξία της µετοχής της 

επιχείρησης/χρηµατοπιστωτικού οργανισµού ως µοναδικού κριτηρίου επίδοσης. Υπάρχουν 

διάφοροι λόγοι που µπορούν να εξηγήσουν αυτή την έλλειψη ενδιαφέροντος ή την 

παθητικότητα των µετόχων απέναντι στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς τους: 

� Ορισµένα µοντέλα κερδοφορίας, τα οποία βασίζονται στην κατοχή χαρτοφυλακίων 

διαφόρων τίτλων, οδηγούν σε ένα είδος υποχώρησης ή ακόµη και εξάλειψης της 

έννοιας της ιδιοκτησίας που συνδέεται συνήθως µε την κατοχή τίτλων. 

� Τα έξοδα που βαραίνουν τους θεσµικούς επενδυτές όταν αυτοί επιθυµούν να 

συµµετέχουν ενεργά στην εταιρική διακυβέρνηση του χρηµατοπιστωτικού 

οργανισµού, είναι πιθανό να τους αποτρέπουν τελικά, ιδίως όταν η επενδυτική 

συµµετοχή τους είναι περιορισµένη. 

� Οι συγκρούσεις συµφερόντων. 

� Η ανυπαρξία πραγµατικών δικαιωµάτων για άσκηση ελέγχου από τους µετόχους 

(όπως π.χ. η απουσία δικαιώµατος ψήφου όσον αφορά την αµοιβή των διευθυντικών 

στελεχών σε ορισµένες δικαιοδοσίες), η διατήρηση ορισµένων εµποδίων στη 

διασυνοριακή άσκηση του δικαιώµατος ψήφου, αβεβαιότητες ως προς ορισµένες 

νοµικές έννοιες (π.χ. της έννοιας του «ενεργώ σε συνεννόηση») και η γνωστοποίηση, 

από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, πολύπλοκων και δυσανάγνωστων για 

τους µετόχους πληροφοριών, ιδιαιτέρως σε ότι αφορά τους κινδύνους, µπορούν 

επίσης να συντελούν στο να αποτρέπονται οι επενδυτές από την ενεργό συµµετοχή 

τους στην εταιρική διακυβέρνηση των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών στους 

οποίους επενδύουν. 

Αυτός ο προβληµατισµός δεν σχετίζεται µόνο µε τους χρηµατοπιστωτικούς 

οργανισµούς και, επιπλέον, θέτει γενικότερα το ζήτηµα της αποτελεσµατικότητας των 
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κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης µε βάση το τεκµήριο του αποτελεσµατικού ελέγχου των 

µετόχων. 

Ο ρόλος των εποπτικών αρχών 

Η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση αποκάλυψε τα όρια του υφιστάµενου συστήµατος 

εποπτείας: παρότι διαθέτουν ορισµένα εργαλεία που τους επιτρέπουν να παρεµβαίνουν στην 

εσωτερική διακυβέρνηση των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, οι εποπτικές αρχές, σε 

επίπεδο είτε εθνικό είτε ευρωπαϊκό, δεν ήταν σε θέση να πραγµατοποιήσουν αποτελεσµατική 

εποπτεία σε ένα περιβάλλον χρηµατοπιστωτικής καινοτοµίας και ταχείας εξέλιξης του 

εµπορικού µοντέλου των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.     

 Επιπρόσθετα, δεν κατέστη δυνατό οι εποπτικές αρχές να θεσπίσουν ορθές πρακτικές 

όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση στους κόλπους των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι εποπτικές αρχές δεν φρόντισαν να βεβαιωθούν εάν 

τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων και η εσωτερική οργάνωση των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών είχαν προσαρµοστεί στις αλλαγές του εµπορικού µοντέλου των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και στη χρηµατοπιστωτική καινοτοµία. Οι εποπτικές αρχές, 

επίσης, παρέλειψαν να εφαρµόσουν επαρκώς τα αυστηρά κριτήρια επιλογής των µελών των 

διοικητικών συµβουλίων («fit and proper test») των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 

 Γενικότερα, ο προβληµατισµός που συνδέεται µε τη διακυβέρνηση των ίδιων των 

εποπτικών αρχών και ιδιαιτέρως µε τα µέσα για την αντιµετώπιση του κινδύνου της 

κανονιστικής άλωσης (regulatory capture) ή της έλλειψης πόρων δεν αποτέλεσαν ποτέ 

αντικείµενο ουσιαστικής συζήτησης. Εξάλλου, καθίσταται όλο και πιο προφανές το γεγονός 

ότι οι εδαφικές και ουσιαστικές αρµοδιότητες των εποπτικών αρχών δεν αντιστοιχούν πλέον 

στη γεωγραφική και τοµεακή εµβέλεια των δραστηριοτήτων των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών. Αυτό ίσως περιπλέκει περισσότερο τη διαχείριση κινδύνων και την τήρηση των 

κανονιστικών προτύπων από τους οργανισµούς αυτούς και δηµιουργεί µια πραγµατική 

πρόκληση σε ότι αφορά την οργάνωση και τη συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών. 

Ο ρόλος των ελεγκτών 

Οι ελεγκτές διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα της εταιρικής 

διακυβέρνησης των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών διότι παρέχουν τη διαβεβαίωση στην 

αγορά ότι οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται από τους οργανισµούς είναι 

αξιόπιστες και αντικατοπτρίζουν την πραγµατική τους κατάσταση. Παρόλα αυτά, ενδέχεται 
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να υπάρχουν συγκρούσεις συµφερόντων επειδή τα γραφεία ελέγχου πληρώνονται και 

παίρνουν εντολή από τις ίδιες τις επιχειρήσεις των οποίων αναλαµβάνουν να ελέγξουν τους 

λογαριασµούς.           

 Επίσης, µέχρι στιγµής δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση που να δίνει τη δυνατότητα 

να επιβεβαιωθεί ότι η απαίτηση που ισχύει για τους ελεγκτές των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών, δυνάµει της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, να ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές όταν 

διαπιστώνουν γεγονότα που πρόκειται να έχουν πιθανότατα σοβαρή επίπτωση στη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση του οργανισµού, τηρήθηκε όντως στη πράξη. 

Εµπειρική µελέτη για τη σχέση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης και της εταιρικής 

τραπεζικής διακυβέρνησης 

Σύµφωνα µε µια έρευνα της Nestor Advisors (NeAd) τον Απρίλιο του 2008, ερευνάται αν 

υπάρχει κάποια σύνδεση µεταξύ της παρούσας κρίσης και του τρόπου µε τον οποίο 

διευθύνονται και ελέγχονται οι τράπεζες από τα διοικητικά τους συµβούλια κι αν είναι 

δυνατόν η αποφυγή της τεράστιας αυτής καταστροφής της µετοχικής αξίας αν τα διοικητικά 

συµβούλια των τραπεζών είχαν κάνει τη δουλειά τους καλύτερα. Η έρευνα εξετάζει 

σχολαστικά την εταιρική διακυβέρνηση 25 ευρωπαϊκών τραπεζών (προερχόµενες από 11 

ευρωπαϊκές χώρες) µε τη µεγαλύτερη χρηµατιστηριακή αξία (στα µέσα Σεπτεµβρίου του 

2007). Ανάµεσά τους και η δική µας Εθνική Τράπεζα.     

 Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας είναι το γεγονός ότι στις ευρωπαϊκές 

τράπεζες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, δεν δηµιουργήθηκαν αναγκαία 

συστήµατα και διαδικασίες από τα συµβούλια για την τακτική συζήτηση περί ανάληψης 

κινδύνων και την επίβλεψη της διαχείρισής τους. Οι µεγαλύτερες µετοχικές απώλειες 

εντοπίστηκαν σε τράπεζες που στην πλειονότητά τους δεν είχαν συστήσει επιτροπή 

διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο συµβουλίου. Ακόµη και σήµερα, ένα µεγάλο ποσοστό των 

συµβουλίων των µεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών εξακολουθούν να επιφορτίζουν την 

επιτροπή ελέγχου τους µε την επίβλεψη του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων ακόµη κι αν η 

τελευταία βυθίζεται κάτω από τον φόρτο εργασίας και υποχρεώσεων που έχει σε σχέση µε 

την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων, την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου και την επίβλεψη των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών δραστηριοτήτων. 

 Η πληροφόρηση που παίρνει το συµβούλιο από τη διοίκηση είναι συχνά από δεύτερο 

και τρίτο «χέρι» αποτελεί ένα άλλο σχετικό πρόβληµα. Αυτό οφείλεται στην ανυπαρξία 

απευθείας πρόσβασης των µελών του ∆.Σ. στα στελέχη που ευθύνονται άµεσα για την 
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διαχείριση των κινδύνων.         

 Όµως, πέρα από τα θέµατα σχετικά µε την οργάνωση των τραπεζών, η ανθρώπινη 

πλευρά των συµβουλίων παρουσιάζει προβλήµατα. Εδώ όµως δεν πρόκειται για τους 

«συνήθεις ύποπτους» της εταιρικής διακυβέρνησης, που είναι η έλλειψη ανεξαρτησίας και 

ελεγκτικών ικανοτήτων. Τα προβλήµατα έχουν περισσότερο να κάνουν µε την αδυναµία 

κατανόησης από πλευράς ∆.Σ. των όλο και πιο σύνθετων και γεωγραφικά εκτεταµένων 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των τραπεζών που διευθύνουν.    

 Τα τραπεζικά συµβούλια αντιµετωπίζουν δυσκολία στο να βρουν µη εκτελεστικά 

µέλη για τη θέση του προέδρου που να έχουν αφενός µεγάλη εµπειρία στο 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα και αφετέρου να µην αντιµετωπίζουν σηµαντικές συγκρούσεις 

συµφερόντων. Η λύση που δίνεται στο πρόβληµα αυτό δεν συµβαδίζει µε µία από τις 

κλασικές επιταγές «καλής» εταιρικής διακυβέρνησης: οι ευρωπαϊκές τράπεζες προάγουν σε 

πρόεδρο τον µέχρι πρότινος διευθύνοντα σύµβουλό τους. Ίσως να µην είναι τυχαίο ότι η 

πλειονότητα των τραπεζών που επλήγησαν λιγότερο από την κρίση (δηλαδή αυτές που 

βρίσκονται στο υψηλότερο τεταρτηµόριο όσον αφορά την πορεία των τιµών των µετοχών 

τους και στο χαµηλότερο όσον αφορά το µέγεθος των καθοδικών αναπροσαρµογών της αξίας 

του ενεργητικού τους) είναι αυτές που ακολουθούν την παραπάνω πρακτική. 

 

2.6  Η χρηµατοοικονοµική κρίση και η ανεπάρκεια του πλαισίου 
κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (Βασιλεία II) 

Η άπλετη ρευστότητα που υπήρχε στο σύστηµα και το ρυθµιστικό και εποπτικό περιβάλλον 

δραστηριοποίησης των τραπεζών µπορούν να θεωρηθούν ως πρωταρχικές αιτίες της κρίσης. 

Η άπλετη ρευστότητα µαζί µε ένα περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων είχαν ως αποτέλεσµα την 

υπερβάλλουσα αύξηση των τιµών και την χαλάρωση των πιστωτικών κριτηρίων. Οι 

επενδυτές αναζητούσαν υψηλότερες αποδόσεις, χωρίς πάντα να κατανοούν τη βασική σχέση 

στα χρηµατοοικονοµικά, ότι οι υψηλότερες αποδόσεις συνοδεύονται µε υψηλότερο κίνδυνο 

και οι τράπεζες αναζητώντας εναλλακτικές πηγές εσόδων, κάλυψαν τη ζήτηση 

δηµιουργώντας πολύπλοκα προϊόντα µε σηµαντικά προβλήµατα διαφάνειας.  

 Σχετικά µε το ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο, µπορούν να γίνουν αρχικά δύο 

παρατηρήσεις. Πρώτον, η εποπτεία των τραπεζών βασιζόταν στην οικονοµική ευρωστία 

κάθε οργανισµού χωριστά (µικρο-προληπτική εποπτεία), παραβλέποντας ορισµένες φορές 

την επίδραση από το εξωτερικό περιβάλλον καθώς και το συστηµικό κίνδυνο (µακρο-
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προληπτική εποπτεία). ∆εύτερον, είχαµε την ανάπτυξη ενός «παράλληλου τραπεζικού 

συστήµατος» µη εποπτευόµενο, µε αδιαφάνεια και δυσκολία εντοπισµού των κινδύνων (για 

παράδειγµα τα hedge funds), σε πολλές περιπτώσεις µε τη σύµπραξη των ίδιων των 

τραπεζών. Επιπρόσθετα, η χρηµατοοικονοµική κρίση εµφανίστηκε χρονικά στην αρχή 

υλοποίησης µιας µεγάλης προσπάθειας τροποποίησης του εποπτικού πλαισίου για τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις της Βασιλείας II. Έτσι, το πλαίσιο της Βασιλείας II δεν «πρόλαβε» 

να ελεγχθεί ως προς την ικανότητά του να αµβλύνει τις επιπτώσεις µιας κρίσης. Παράλληλα 

όµως, τα µαθήµατα από την κρίση ανέδειξαν ορισµένες πρόδηλες αδυναµίες της Βασιλείας II 

και στα διεθνή φόρα έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη µελλοντική µορφή της εποπτείας των 

τραπεζών καθώς και των αναγκαίων τροποποιήσεων της Βασιλείας II21.   

 Είναι γεγονός ότι η Βασιλεία II υποτίµησε σηµαντικούς κινδύνους και γενικά 

υπερεκτίµησε τη δυνατότητα των τραπεζών να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τους 

κινδύνους. Το σίγουρο είναι ότι, µε οποιαδήποτε µορφή κι αν λάβει µελλοντικά η εποπτεία, 

µεγάλοι και πολύπλοκοι τραπεζικοί οργανισµοί (συστηµικά σηµαντικοί – systemically 

important) θα έχουν πιο αυστηρή προληπτική εποπτεία, µε περιορισµούς στις µορφές 

ανάληψης κινδύνων και καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση. Παρακάτω εξετάζονται τα 

διάφορα πεδία που ενδέχεται να τροποποιηθεί η Βασιλεία II: 

Εσωτερικά υποδείγµατα: Η χρήση υποδειγµάτων µέτρησης των κινδύνων για τον 

προσδιορισµό των απαιτούµενων εποπτικών κεφαλαίων αποτελεί µια καινοτοµία της 

Βασιλείας II. Όµως, αρκετές φορές, τα υποδείγµατα παρέχουν µια ψευδαίσθηση ασφάλειας 

και συνήθως δεν είναι σε θέση να καλύψουν όλες τις διαστάσεις του κινδύνου. Αλλά και 

όπου υπάρχει ικανοποιητικό υπόδειγµα κινδύνου αυτό ικανοποιεί τους συνηθισµένους 

ελέγχους σε οµαλές περιόδους, αλλά όχι σε περιόδους αναταράξεων και κρίσης. Στο µέλλον 

τα υποδείγµατα θα πρέπει να ενσωµατώνουν περισσότερο την υποκειµενική κρίση των 

αναλυτών (expert judgement) και να αναδεικνύουν µεγαλύτερη διαχρονική σταθερότητα. 

Προ-κυκλικότητα (Pro-cyclicality): Το πλαίσιο της Βασιλείας II αυξάνει την ευαισθησία 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων στον κίνδυνο, που σηµαίνει ότι σε περιόδους ανόδου, όπου ο 

κίνδυνος µειώνεται, απαιτούνται λιγότερα κεφάλαια, ενώ σε περιόδους καθόδου, όπου ο 

κίνδυνος αυξάνεται, απαιτούνται περισσότερα κεφάλαια. Για το λόγο αυτό η Βασιλεία II έχει 

κατηγορηθεί για προ-κυκλική συµπεριφορά. Η τρέχουσα κρίση ανέδειξε τη συµπεριφορά 

                                                           
21 Καλφάογλου Φαίδωνας, “Η Χρηµατοοικονοµική Κρίση και η Βασιλεία II”, Ηλεκτρονικό περιοδικό 
«Επιστηµονικό Μάρκετινγκ», Οκτώβριος 2009. 
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αυτή και στο µέλλον οι τράπεζες καλούνται να χρησιµοποιήσουν πιο αντι-κυκλικές 

προσεγγίσεις. Ειδικότερα, πρέπει να εισάγουν στα συστήµατα διαβάθµισης στοιχεία της 

κυκλικής συµπεριφοράς των πελατών τους (through the cycle approaches) µε ανάλογη 

προσαρµογή των πιθανοτήτων αθέτησης και του ποσοστού ζηµίας σε περίπτωση αθέτησης 

ή/και να υιοθετήσουν πολιτική δυναµικών προβλέψεων, όπου σε καλές περιόδους 

δηµιουργούν αυξηµένες προβλέψεις, που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κακές 

περιόδους. Στον κίνδυνο αγοράς, η χρησιµοποίηση υποδειγµάτων δυνητικής ζηµίας (value-

at-risk) υποεκτιµά τον κίνδυνο, καθώς δε λαµβάνει υπόψη τη δυνατότητα ρευστοποίησης 

(marketability) των διάφορων στοιχείων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και στο µέλλον 

αυτή η παράµετρος θα πρέπει να συνυπολογίζεται στα υποδείγµατα. 

Εταιρική διακυβέρνηση: Αν και το πλαίσιο της Βασιλείας II επέβαλε αυξηµένη συµµετοχή 

των µελών του ∆.Σ. και της ανώτατης διοίκησης µιας τράπεζας στις αποφάσεις διαχείρισης 

των κινδύνων, έγινε σαφές ότι οι παραπάνω δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στο ρόλο τους. 

Προτείνεται να γίνουν πιο αυστηρά τα κριτήρια καταλληλότητας (fit and proper criteria) για 

την κατοχή τέτοιων θέσεων αλλά και να ενισχυθεί η ιεραρχική δοµή υποστήριξης του ρόλου 

τους. Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο αναµένεται να ενισχυθούν οι λειτουργίες των εσωτερικών 

ελέγχων, της εσωτερικής επιθεώρησης και της διαχείρισης κινδύνων. Μέρος του 

αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου είναι και η καθιέρωση συστήµατος 

αµοιβών που δε θα δίνει κίνητρα υπερβολικής ανάληψης κινδύνων. 

Ρευστότητα: Μέσω της τρέχουσας κρίσης αναδείχθηκε µε δραµατικό τρόπο ο κίνδυνος 

ρευστότητας, ο οποίος εν µέρει είχε παραµεληθεί, καθώς η επαρκής ρευστότητα θεωρούνταν 

θετικό σηµάδι ευρωστίας. Όµως, η επαρκής ρευστότητα οδήγησε σε χαλάρωση των 

πιστωτικών κριτηρίων και επιπρόσθετα τα σχήµατα τιτλοποίησης που χρησιµοποιήθηκαν 

εισήγαγαν µια νέα διάσταση στη ρευστότητα που δεν έγινε απολύτως κατανοητή. Συνεπώς, 

µελλοντικός στόχος είναι να προσδιορίζεται το «επαρκές» επίπεδο ρευστότητας (liquidity 

buffer), το οποίο θα είναι δεσµευτικό και θα δίδεται έµφαση στη διάρθρωση των πηγών 

ρευστότητας. Τέλος, σχετικά µε την χρηµατοδότηση της επέκτασης του ενεργητικού πρέπει 

να προέρχεται από σταθερές πηγές χρηµατοδότησης, µεταξύ των οποίων και η εσωτερική 

χρηµατοδότηση. 

Επάρκεια κεφαλαίων: Προκειµένου να προσδιοριστούν τα αναγκαία κεφάλαια απαιτείται 

να υπάρχει µια σαφώς προσδιορισµένη πολιτική ανάληψης κινδύνων, η οποία σε πολλές 

περιπτώσεις είτε δεν υφίσταται είτε είναι νεφελώδης. Ωστόσο, υπάρχει η γενική εντύπωση 
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ότι η Βασιλεία II υποεκτιµά τα αναγκαία κεφάλαια και τουλάχιστον για τις µεγάλες 

τράπεζες, απαιτείται να καθοριστούν νέα πρότυπα σύγκρισης (benchmarks) επάρκειας 

κεφαλαίων. Επιπλέον, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας προτείνεται να συµπληρωθεί µε 

έναν επιπλέον «δείκτη µόχλευσης» (leverage ratio). Εκτός όµως από την ποσότητα, υπάρχει 

και το θέµα της ποιότητας των κεφαλαίων. Τα τελευταία χρόνια πολλές τράπεζες 

οδηγήθηκαν στην πραγµατοποίηση άντλησης συµπληρωµατικών κεφαλαίων, τα οποία όµως 

σε περίπτωση κρίσης δεν µπορούν να απορροφήσουν τις ζηµίες. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη 

περισσότερων και καλύτερης ποιότητας κεφαλαίων. 

∆ιαφάνεια: Η αδιαφάνεια αρκετών τραπεζικών προϊόντων, κυρίως των παραγώγων 

προϊόντων, επέδρασε πολλαπλασιαστικά στις επιδράσεις της κρίσης. Για αυτόν το λόγο 

προτείνονται ορισµένοι κανόνες δηµοσιοποίησης και µείωσης του κινδύνου 

αντισυµβαλλόµενου. Οι κανόνες λαµβάνουν υπόψη δύο γεγονότα. Πρώτον, ότι η αποτίµηση 

σε τιµές αγοράς και η λογιστική της εύλογης αξίας δεν είναι αναγκαίο να εφαρµόζονται σε 

όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, ιδιαίτερα αν αυτά προορίζονται για 

µακροχρόνια διακράτηση ή δεν υπάρχει πλέον ενεργός αγορά. ∆εύτερον, ότι υπάρχει ανάγκη 

για εστιασµένη πληροφόρηση και όχι περισσότερη πληροφόρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΕOΚΟΠΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
BARINGS ΚΑΙ LEHMAN  BROTHERS 

 

3.1  Η περίπτωση της Τράπεζας Barings 

3.1.1  Περιγραφή της τράπεζας και σύντοµο ιστορικό 

Ήταν αρχές του 1762 όταν ο Francis Baring, γιος ενός γερµανού µετανάστη, ίδρυσε την 

Baring Bank, την αρχαιότερη βρετανική εµπορική τράπεζα µέχρι τη χρεοκοπία της το 

Φεβρουάριο του 1995. Επιπλέον, ήταν η προσωπική τράπεζα της Βασίλισσας Ελισάβετ. 

Παρόλα τα πολλά έτη λειτουργίας της τράπεζας (200 και πλέον), οι σχέσεις της µε την 

οικογένεια των ιδρυτών της ήταν αρκετά ισχυροί. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα οι 

δραστηριότητές της επεκτείνονταν διαρκώς και έφταναν µέχρι τη Νότιο Αφρική. Το 1890, 

υπό την ηγεσία του Λόρδου Revelstoke, έφτασε κοντά στη χρεοκοπία εξαιτίας κάποιων 

αποτυχηµένων κερδοσκοπικών επενδύσεων στην Αργεντινή. Όµως, µπροστά τον κίνδυνο της 

ολικής κατάρρευσης του τραπεζικού συστήµατος, η Τράπεζα της Αγγλίας και οι υπόλοιπες 

ανταγωνίστριες τράπεζες έδωσαν τον δικό τους αγώνα προκειµένου να σώσουν την Barings 

Bank. Έτσι, η Barings αναχρηµατοδοτήθηκε και αναδιοργανώθηκε από συνεταιρισµό σε 

εταιρία περιορισµένης ευθύνης. Τα προηγούµενα γεγονότα του 1890 αποτέλεσαν ένα καλό 

µάθηµα για την τράπεζα, η οποία προσπάθησε πολύ σκληρά για να αποκαταστήσει τη φήµη 

της ως αξιόπιστη και ασφαλής στον τραπεζικό κόσµο22.     

 Με την ανάπτυξη και την αύξηση της πολυπλοκότητας των κεφαλαιαγορών στις 

δεκαετίες 1970 και 1980, η Barings ανταποκρίθηκε ιδρύοντας την Baring Securities για να 

εκµεταλλευτεί τις νέες προσοδοφόρες ευκαιρίες στις εξελιγµένες χρηµατοοικονοµικές 

αγορές. Ωστόσο, δηµιουργήθηκαν διαµάχες στο εσωτερικό της Barings εξαιτίας του 

διαχωρισµού της παραδοσιακής εµπορικής τραπεζικής από τις καινούργιες µεσιτικές 

δραστηριότητες. Είναι πολύ πιθανό ότι οι δυσκολίες που αντιµετώπισε η τράπεζα τη 

δεκαετία του 1990 να οφείλονται µερικώς σε αυτή τη σύγκρουση κουλτούρας και στο 

γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι της Barings απλά δεν κατάλαβαν τις δυνητικά µεγάλες 

απώλειες που µπορούσαν να προκύψουν από τις µη σωστά ελεγχόµενες συναλλαγές 

                                                           
22 Wearing Robert, “Cases in Corporate Governance”, London, UK: Sage Pub., 2005. 
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παραγώγων. Το 1987, η Barings δηµιούργησε ένα µικρό γραφείο στη Σιγκαπούρη, το οποίο 

ονοµάστηκε Baring Securities (Singapore) Limited (“BSS”). Η κύρια δραστηριότητα αυτού 

του γραφείου ήταν οι συναλλαγές σε µετοχές και συµβόλαια µελλοντικής διαπραγµάτευσης 

στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Χρηµατιστήριο της Σιγκαπούρης (SIMEX), το σηµερινό 

Χρηµατιστήριο της Σιγκαπούρης. Αυτό το γραφείο αποτέλεσε και τον οδηγό κατάρρευσης 

της τράπεζας. Παρά την κατάρρευσή της το 1995, το όνοµα Barings συνεχίστηκε και µετά 

την εξαγορά της από την ING. Η ING Barings επιβιώνει αλλά η σύνδεσή της µε την 

οικογένεια Baring έχει σε µεγάλο βαθµό χαθεί.      

 Η υπόθεση της Barings Bank αποτελεί ένα κλασσικό παράδειγµα αποτυχίας σε 

θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης, όπου βασικά καθήκοντα δεν ήταν διαχωρισµένα και ήταν 

απόλυτα συγκεντρωµένα σε ένα και µόνο πρόσωπο, τον Nick Leeson. Επίσης, η τράπεζα είχε 

το µειονέκτηµα ενός µη κατάλληλου συστήµατος ελέγχου, που θα παρακολουθούσε όλες τις 

δραστηριότητες των υπαλλήλων της, και της ανυπαρξίας διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων 

στο υποκατάστηµα της Σιγκαπούρης για τον έλεγχο των εµπορικών δραστηριοτήτων που 

πραγµατοποιήθηκαν. Η ελλιπής συµµετοχή του ∆.Σ. και της διοίκησης της Barings επέτρεψε 

στον Nick Leeson να αποδώσει αστρονοµικές ζηµίες από εµπορικές δραστηριότητές του, που 

έφερε το 200 ετών χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα σε δυσµενέστατη θέση23. Τέτοια γεγονότα, 

όπως η κατάρρευση της Barings, είχαν ως αποτέλεσµα το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την 

εταιρική διακυβέρνηση, ως µέσο διασφάλισης ότι το ∆.Σ. λειτουργεί αποτελεσµατικά, 

υπεύθυνα και προς το συµφέρον των µετόχων και των λοιπών ενδιαφερόµενων µερών. 

 

3.1.2  Τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση 

Ο Nick Leeson γεννήθηκε στο Λονδίνο και ξεκίνησε να εργάζεται στη Morgan Stanley. 

Μετακινήθηκε πολύ γρήγορα στην Barings και µετατέθηκε αρχικά στην Τζακάρτα 

(Ινδονησία) για να εξιχνιάσει µια υπόθεση £100εκ. που σχετιζόταν µε εργασίες back-office 

κι όταν το κατάφερε σε δέκα µόλις µήνες είδε την αναγνώριση στο πρόσωπό του να 

εκτοξεύεται. Το 1992, ύστερα από την επιτυχία του, µετατέθηκε ξανά στη Σιγκαπούρη και 

πήρε προαγωγή σε Γενικό ∆ιευθυντή. Επίσης, είχε το προνόµιο να προσλαµβάνει και να 

απολύει υπαλλήλους. Ως χρηµατιστής είχε µικρή εµπειρία, όµως πολύ γρήγορα πήρε την 

πιστοποίηση για το Χρηµατιστήριο Εµπορευµάτων της Σιγκαπούρης [Singapore Mercantile 

                                                           
23 Lay Hong Tan, “Recent Case Studies on Corporate Governance in Singapore: The «Good», the 
«Bad» and the «Ugly»”, National University of Singapore. 



53 

 

Exchange (SIMEX)] µαζί µε τους χρηµατιστές του γραφείου του.    

 Αυτός καθώς και οι υπάλληλοί του είχαν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν δύο 

ειδών συναλλαγές: 

� Αγοραπωλησίες σε Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) και ∆ικαιώµατα 

Προαίρεσης (options) ύστερα από εντολές πελατών ή άλλων εταιριών της Barings, 

και 

� Αρµπιτράζ τιµών (arbitrage) σε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης του Nikkei που 

διαπραγµατεύονταν στο SIMEX και στο Χρηµατιστήριο της Οσάκα (Ιαπωνία). 

Σηµειώνεται ότι τέτοιο αρµπιτράζ θεωρείται χαµηλού ρίσκου στρατηγική και ο 

Leeson µε την οµάδα του θα απολάµβαναν µικρά κέρδη και δεν θα εµπλέκονταν σε 

κερδοσκοπικά παιχνίδια. 

Επιπρόσθετα των ιδιοτήτων του γενικού διευθυντή και ηγέτη της οµάδας 

συναλλαγών, ήταν εκ των πραγµάτων ο διευθυντής του back-office, µε δεδοµένο την 

τεράστια εµπειρία του στις λειτουργίες αυτές. Αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να εγκρίνει µη 

αποδεκτές συναλλαγές που διεξάγονταν από το «front trading room» και να παρέχει 

χαλκευµένη πληροφόρηση στο κύριο γραφείο. Ο Nick Leeson, ως γενικός διευθυντής, 

παρέβλεψε ότι οι λειτουργίες των αγοροπωλησιών και του back-office είναι ξεχωριστές και 

ελαχιστοποίησε τις απαραίτητες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που όλα τα ιδρύµατα 

εφαρµόζουν. Επιπρόσθετα, η ανώτερη διοίκηση, επειδή προερχόταν κυρίως από την 

εµπορική λειτουργία της τράπεζας, εκτίµησε λανθασµένα τους κινδύνους που ενέχουν οι 

αγοροπωλησίες επί παραγώγων, ενώ δεν υπήρχε και κάποιος υπεύθυνος να επιβλέπει τους 

χειρισµούς του Leeson24.         

 Η έλλειψη επίβλεψης στον Nick Leeson τον βοήθησε να ξεκινήσει χωρίς έγκριση 

κερδοσκοπικές συναλλαγές µε συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης στον Nikkei 225 και σε 

οµόλογα του ιαπωνικού κράτους. Ως γνωστόν, τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης 

αποτελούν θέσεις συµβολαίων για την άνοδο ή κάθοδο της αγοράς, έχουν µεγάλο δείκτη 

µόχλευσης (leverage) – υπάρχει ρίσκο για κέρδος των 100 µονάδων έχοντας κεφάλαιο µόλις 

10%-20% αυτών – και υπάρχει η πιθανότητα για µεγάλα κέρδη ή δυσβάσταχτες απώλειες.

  Οι κερδοσκοπικές συναλλαγές γίνονταν µέσα από το µυστικό λογαριασµό 88888, ο 

οποίος δεν εµφανιζόταν στους γενικούς λογαριασµούς της τράπεζας. Ο λόγος της αρχικής 

                                                           
24 Lay Hong Tan, “Recent Case Studies on Corporate Governance in Singapore: The «Good», the 
«Bad» and the «Ugly»”, National University of Singapore. 
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δηµιουργίας αυτού του λογαριασµού ήταν για την κάλυψη των απωλειών άπειρων 

χρηµατιστών και λεπτοµέρειες για αυτόν ποτέ δεν µεταφέρθηκαν στα κεντρικά γραφεία 

διαχείρισης κινδύνου στο Λονδίνου, µια παράλειψη που είχε τελικά καταστροφικά 

αποτελέσµατα για την Barings. Οι απώλειες υπήρξαν εξαρχής. Αύξησε τις θέσεις του και στο 

τέλος του 1992 ο λογαριασµός 88888 παρουσίαζε £2 εκ. ζηµίες. Ύστερα από έναν χρόνο οι 

ζηµίες έφτασαν στα £23 εκ. και στο τέλος του 1994 τα £208 εκ.. Η διοίκηση στο Λονδίνο δεν 

είχε καµία αντίληψη επί του θέµατος. Παρά το γεγονός ότι ο Leeson διατηρούσε πολλές 

ανοικτές θέσεις, η τράπεζα συνέχισε να του επιτρέπει τις δραστηριότητές του.  

 Στα µέσα Φεβρουαρίου 1995 είχε ανοίξει µια πολύ µεγάλη θέση: 

- 50% των ανοικτών θέσεων στο συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης του Nikkei 

225. 

- 85% των ανοικτών θέσεων στα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης των 

γιαπωνέζικων κρατικών οµολόγων [JGB(Japanese Government Bond)]. 

Επίσης, τάχθηκε υπέρ της ανάκαµψης του ιαπωνικού χρηµατιστηρίου και γνώρισε 

τεράστιες ζηµίες όσο αυτό συνέχιζε την καθοδική του πορεία. Τον Ιανουάριο του 1995, ένας 

δυνατός σεισµός στο Kobe της Ιαπωνίας είχε ως αποτέλεσµα ο Nikkei 225 να κατρακυλήσει 

1000 ολόκληρες µονάδες και να δοθεί το τελειωτικό χτύπηµα στη Barings. Ο Leeson, µε την 

ελπίδα να ξανακερδίσει όσα είχε ήδη χάσει, συνέχιζε να αγοράζει συµβόλαια ενώ όλοι οι 

χρηµατιστές άρχισαν να παίρνουν αντίθετες θέσεις.      

 Από την άλλη, ο Leeson προχωρούσε σε εγγραφή ανύπαρκτων κερδών σε άλλους 

λογαριασµούς για να µην προκαλέσει υποψίες στο Λονδίνο µε τις κινήσεις του λογαριασµού 

88888. Το 1994, «ανακάλυψε» £29 εκ.. Οι απολαβές του τότε, εκτός από το µισθό των 

£50,000 ετησίως, ήταν µηνιαίο ενοίκιο των £9,000 και bonus ύψους £130,000. Μετά από µια 

σειρά από ψέµατα και πλαστογραφήσεις εγγράφων, ο Leeson µε τη σύζυγό του πήραν το 

αεροπλάνο για την Κουάλα Λουµπούρ (Μαλαισία). Τότε, τα κεντρικά του Λονδίνου 

ανακάλυψαν το πρόβληµα. Η ζηµία ξεπέρασε τα £827 εκ. ή $1.4 δις. Το Φεβρουάριο του 

1995, η αρχαιότερη βρετανική τράπεζα δεν κατάφερε να κλείσει το margin call του SIMEX 

και δήλωσε πτώχευση. 
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Πίνακας 1: Τα σηµαντικότερα γεγονότα 

1989 Ο Nick Leeson προσλαµβάνεται στη Barings. 

1992 

Η Barings Securities εγκαθιδρύει λειτουργίες futures στη Σιγκαπούρη. Ο 

Leeson διορίζεται γενικός διευθυντής στην Barings Futures (Σιγκαπούρη). 

Ο Leeson κρύβει ορισµένα συµβόλαια στο λογαριασµό 88888. Ο Leeson 

παίρνει έγκριση να ενεργεί ως διαπραγµατευτής στον SIMEX. 

1993 

Οι απώλειες του Leeson στο λογαριασµό 88888 αυξάνονται παρόλο που 

µηδενίζει το λογαριασµό τον Ιούλιο. Αλλά οι απώλειες αυξάνονται ξανά 

κατά το δεύτερο µισό του έτους. 

1994 
Οι απώλειες του λογαριασµού 88888 συνεχίζουν να αυξάνονται και ο 

Leeson ξεκινά να πλαστογραφεί τα έγγραφα. 

Ιανουάριος 

1995 

Ένας δυνατός σεισµός στο Kobe πλήττει την Ιαπωνία και ο δείκτης Nikkei 

225 πέφτει. Ο Leeson αυξάνει τη συναλλακτική δραστηριότητα σε µια 

προσπάθεια να αναπληρώσει τις ζηµιές του. 

Φεβρουάριος 

1995 

Ο Leeson εγκαταλείπει τη Σιγκαπούρη και τα ΜΜΕ αναφέρουν τα 

οικονοµικά προβλήµατα της Barings. Η Barings παύει να 

διαπραγµατεύεται. 

Μάρτιος 1995 Ο Leeson συλλαµβάνεται στη Γερµανία. 

Ιούλιος 1995 
Το συµβούλιο τραπεζικής επίβλεψης στο Λονδίνο κάνει έκθεση σχετικά µε 

την κατάρρευση της Barings. 

∆εκέµβριος 

1995 

Ο Leeson καταδικάζεται σε έξι και µισό χρόνια κάθειρξη στη Σιγκαπούρη. 

 

  



56 

 

3.1.3  Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η κατάρρευση 

Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης δεν είχε θεσπιστεί την εποχή της κατάρρευσης της 

Barings. Ωστόσο, θα ήταν κατάλληλο να χρησιµοποιηθούν οι αρχές του κώδικα ως µέτρο 

ανάλυσης του τί έγινε λάθος στις διαδικασίες και µεθόδους της τράπεζας. Οι λόγοι µπορούν 

να συνοψιστούν ως εξής: 

α) ∆ιαχωρισµός αρµοδιοτήτων 

Η διοίκηση της Barings, ενός σηµαντικού και πολύ σεβαστού οργανισµού, υπέπεσε σε 

σχεδόν εγκληµατικό λάθος όταν απέτυχε να εξασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής διαχωρισµός 

µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών των εργασιών της Σιγκαπούρης υπονοµεύοντας έτσι την 

αποτελεσµατικότητα των ελέγχων που είχαν τεθεί σε εφαρµογή. Ο Leeson ήταν υπεύθυνος 

για το «dealing desk» κι επίσης είχε τον έλεγχο των εργασιών «back office». Αυτό 

ισοδυναµούσε µε το γεγονός ότι ένας τραπεζικός ταµίας, στο τέλος της ηµέρας, δεν ελέγχεται 

από ανεξάρτητο τρίτο µέρος για το αν το ποσό του ταµείου του αντιστοιχεί στο ποσό που 

αναγράφεται στις ταµειακές αποδείξεις. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να πλαστογραφήσει 

τις αναφορές της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και να παρακάµψει κρίσιµους κανόνες 

συµµόρφωσης. Οποιοδήποτε χρήσιµο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναγνωρίζει 

τις δυνατότητες απάτης ή λαθών όταν υπάρχει ανεπαρκής διαχωρισµός των καθηκόντων. Ο 

διαχωρισµός των καθηκόντων είναι επίσης κρίσιµος για την εξασφάλιση της ακρίβειας και 

της ακεραιότητας των πληροφοριών. Η χρησιµότητα ενός αποτελεσµατικά σχεδιασµένου 

συστήµατος ελέγχων και εφαρµοζόµενων δραστηριοτήτων ελέγχου είναι σηµαντικά 

µειωµένη, όταν ασυµβίβαστα καθήκοντα ασκούνται από το ίδιο άτοµο. Παρόλο που τα 

συστήµατα ελέγχου εντός Barings µπορεί να είχαν σχεδιαστεί κατάλληλα, η λειτουργική 

αποτελεσµατικότητά τους θα ήταν πάντα ελαττωµατική. Η έλλειψη διαχωρισµού ουσιαστικά 

ενίσχυσε τους κινδύνους που η διοίκηση είχε ως σκοπό να αµβλύνει αρχικά και διευκόλυνε 

τη δυνατότητα επικίνδυνων κερδοσκοπικών παιχνιδιών25.     

 Το πρόβληµα που προέκυψε από τη συγκέντρωση εξουσίας και τον µη διαχωρισµό 

αρµοδιοτήτων αποτελεί βασικό δίδαγµα στην περίπτωση της Barings. Οι πολλαπλοί ρόλοι 

που είχε ο Leeson στην τράπεζα χωρίς ουσιαστικά να τον επιβλέπει κανείς, του επέτρεψαν να 

δίνει εγκρίσεις πέραν των αρµοδιοτήτων του, να υπερβαίνει τα όρια των εγκεκριµένων 

συναλλαγών και να κατασκευάζει επιστολές εν αγνοία του κεντρικού management. 

                                                           
25 Hubert Edwards, “Barings – A Case Study in Risk Management and Internal Controls”, The Risk & 
Regulatory Forum (TRRF), 2004. 
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 Εποµένως, είναι πολύ σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει µια ισορροπία δύναµης 

και εξουσίας και ότι εφαρµόζονται έλεγχοι για το διαχωρισµό σηµαντικών καθηκόντων και 

λαµβάνονται επίσης τα απαραίτητα µέτρα για την προφύλαξη από τυχόν κινδύνους απάτης. 

Η κύρια λύση είναι να έχουµε ένα σύστηµα ελέγχων έτσι ώστε να µην περνάει απαρατήρητη 

καµιά ύποπτη συναλλαγή. Από την άλλη πλευρά, η πρακτικότητα της ύπαρξης διακριτών 

ρόλων και αρµοδιοτήτων θα σηµαίνει επίσης ότι οι υπεύθυνοι θα έχουν στενότερο πεδίο 

εργασίας και θα επικεντρώνονται περισσότερο και σε βάθος στις θέσεις εργασίας τους. 

Επιπλέον, η δηµιουργία περισσότερων επιπέδων διαφάνειας και εξουσιοδότησης θα 

αποτρέπει σε µεγαλύτερο βαθµό όποιον θελήσει να προβεί σε δόλιες ενέργειες κατά της 

εταιρίας. 

β) Έλεγχος της πληροφόρησης 

Συνήθως, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη είναι αυτά που προκαλούν και τα µεγαλύτερα 

σκάνδαλα των εταιριών. Άνθρωποι που φαίνονται να είναι οι ηγέτες της εταιρίας 

καταχρώνται τις πληροφορίες και την εξουσία που τους έχει δοθεί για δικό τους όφελος. 

Ωστόσο, η κατοχή ελέγχου και εξουσίας απαιτεί ακόµα µεγαλύτερη εταιρική ακεραιότητα 

και υιοθέτηση µιας ηθικής δεοντολογίας. Παρά το γεγονός ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι η 

διαχείριση θα πρέπει να παρουσιάζει όλες τις πληροφορίες αληθινά και δίκαια προς το 

διοικητικό συµβούλιο, αυτό δεν συµβαίνει πάντα σε πολλές περιπτώσεις. Στην περίπτωση 

της Barings η διοίκηση ξεγελάστηκε από τα εικονικά κέρδη και τα πλαστά έγγραφα που 

δηµιουργήθηκαν από τον Leeson. Ωστόσο, πέρα από αυτό, είναι επίσης εξαιρετικά 

σηµαντικό να υπάρχει ένα σύστηµα, στο οποίο το διοικητικό συµβούλιο να µπορεί να 

αποκτά άµεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες χωρίς κανέναν περιορισµό26. 

γ) Μη συµµόρφωση µε τα πορίσµατα του εσωτερικού ελέγχου 

Έχοντας υλοποιήσει ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

µηχανισµοί για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του. Έχει 

αναφερθεί ότι η εσωτερική ελεγκτική οµάδα της Barings τόνισε στα ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη ότι ο έλεγχος των «front and back offices» χαρακτηριζόταν από µια υπερβολική 

συγκέντρωση εξουσίας, αναφέροντας ότι υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος ατασθαλιών. Η 

διοίκηση, ωστόσο, παρά την πρόθεσή της να σταµατήσει αυτή την πρακτική δεν το έπραξε 

                                                           
26 Lay Hong Tan, “Recent Case Studies on Corporate Governance in Singapore: The «Good», the 
«Bad» and the «Ugly»”, National University of Singapore. 
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τελικά. Η αποτυχία της να εφαρµόσει διορθωτικά µέτρα και να θέσει σε λειτουργία τη 

σύσταση των ελεγκτών συνέβαλε σηµαντικά στην κατάρρευση της τράπεζας. 

δ) Μη ύπαρξη διαχείρισης κινδύνου 

Είναι γεγονός ότι η Barings έδρασε σε ένα πεδίο συναλλαγών όπου τόσο το διοικητικό 

συµβούλιο όσο και η διοίκηση δεν ήταν εξοικειωµένοι. ∆εν ήταν σίγουροι για το πως 

λειτουργούσαν τα παράγωγα µε τα οποία οι έµποροι τους συναλλάσσονταν για τις 

αναµενόµενες αποδόσεις και για τους κινδύνους των παραγώγων. Επιπρόσθετα, δεν υπήρξαν 

ενέργειες προσδιορισµού των συγκεκριµένων κινδύνων που εµπλέκονταν καθώς και 

υπηρεσία ή πρόσωπο που να είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των συναλλαγών στην 

καθηµερινή λειτουργία. Ακόµη πιο σηµαντικό, δεν υπήρχε καµία ανάγκη για οποιαδήποτε 

άδεια από την ανώτερη διοίκηση σε οποιοδήποτε ποσό των συναλλαγών, µια που οι traders 

είχαν πλήρη εξουσία για τη διεξαγωγή των καθηµερινών δραστηριοτήτων των συναλλαγών 

τους.            

 Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η ανταπόκριση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών στις 

συστάσεις τοποθέτησης ενός κατάλληλου προσώπου µε εµπειρία για τη λειτουργία του back 

office ήταν ότι δεν υπήρχε αρκετή δουλειά για µια θέση πλήρους απασχόλησης διαχειριστή 

κινδύνου, ακόµη κι αν καθήκοντα συµµόρφωσης ενσωµατώνονταν στη θέση. Η ανταπόκριση 

αυτή µπορεί να χαρακτηριστεί άκρως απερίσκεπτη και ανεύθυνη, δεδοµένης της υψηλής 

κερδοφορίας της µονάδας της Σιγκαπούρης σε συνδυασµό µε τη φύση των προϊόντων που 

αποτελούσαν αντικείµενο συναλλαγών. Η προσέγγιση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών 

θα έπρεπε να καθοδηγείται από την αρχή της εφαρµογής ελέγχων, οι οποίοι θα διασφάλιζαν 

ότι η διαχείριση κινδύνων γίνονταν σύµφωνα µε τα πρότυπα που είχε θέσει η τράπεζα. Θα 

έπρεπε να έχουν καθοδηγηθεί σε κάποιο βαθµό από το γεγονός ότι τα πολύ υψηλά κέρδη 

κατά κανόνα προέρχονται από επικίνδυνες δραστηριότητες. Η τεράστια έλλειψη δράσης 

κάνει κάποιον να αναρωτηθεί αν η τράπεζα είχε θέσει πρότυπα και όρια για τους κινδύνους 

στους οποίους εκτίθονταν. Η αδυναµία εφαρµογής αποτελεσµατικών συστηµάτων 

διαχείρισης κινδύνων µπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για έναν οργανισµό27. 

 Ένα ερώτηµα που θα έπρεπε να είχε τεθεί εξαρχής είναι αν η υποτιθέµενη στρατηγική 

χαµηλού κινδύνου ήταν τόσο επικερδής, γιατί δεν είχαν την ίδια προσέγγιση και άλλες 

µεγαλύτερες τράπεζες. Η διοίκηση απέτυχε να συσχετίσει τον κίνδυνο µε την απόδοση. Μια 

                                                           
27 Hubert Edwards, “Barings – A Case Study in Risk Management and Internal Controls”, The Risk & 
Regulatory Forum (TRRF), 2004. 
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στρατηγική χαµηλού κινδύνου δεν έπρεπε να παρέχει το υψηλό επίπεδο των κερδών που 

αναφέρθηκαν. Τα κέρδη θα έπρεπε να ήταν πιο συγκρατηµένα. Οι διοικούντες όχι µόνο δεν 

κατανόησαν τη φύση των εργασιών, αλλά φαίνεται επίσης πως ήταν αδαείς σε ορισµένες 

βασικές αρχές διαχείρισης των κινδύνων. Επειδή η διοίκηση δεν είχε καταλάβει τί συνέβαινε, 

αδυνατούσε να εκτιµήσει, ορθολογικά και αντικειµενικά τα υπέρ και τα κατά από τις 

πληροφορίες που της παρουσιάζονταν. Το άλλο σενάριο είναι η διοίκηση να ήταν αµελής και 

απλά να ήταν ικανοποιηµένη από τα αναφερόµενα κέρδη.    

 Τέλος, η έλλειψη ενός εγχειριδίου λειτουργίας για τον έλεγχο των συναλλαγών και 

ενός σαφούς ορίου διαπραγµάτευσης και ανάληψης κινδύνων θα µπορούσε να είναι ο 

θεµελιώδης λόγος για να εξηγήσει κανείς γιατί τα πράγµατα τέθηκαν εκτός ελέγχου. Οι 

απώλειες δεν σταµάτησαν στο σωστό χρόνο, αλλά αφέθηκαν να φτάσουν σε αστρονοµικά 

ποσά. Τα ανθρώπινα συναισθήµατα επιτράπηκε να επηρεάσουν τους εµπλεκόµενους. Αυτό 

προκάλεσε κυρίως την κατάρρευση της Barings Bank. 

 

3.1.4  ∆ιδάγµατα εταιρικής διακυβέρνησης από την περίπτωση της Barings 

Η µεµονωµένη δράση του Leeson οδήγησε την Barings στην κατάρρευση. Αυτό κατέστη 

εφικτό λόγω έλλειψης ελέγχου των πράξεών του από τους αρµόδιους και λόγω ανεπάρκειας 

των συστηµάτων που θα έπρεπε να αποτρέψουν µια τέτοια κατάχρηση28. Είναι πιθανό ότι, 

µέχρι το Φεβρουάριο του 1995, η Barings θα µπορούσε να είχε αποφύγει την οικονοµική 

κατάρρευση, λαµβάνοντας εγκαίρως µέτρα για την πρόληψή της. Αντί αυτού, τα πράγµατα 

επιδεινώθηκαν. Μέσω αυτής της ανάλυσης εγείρεται το ερώτηµα γιατί η Barings, µια παλιά 

τράπεζα από τραπεζίτες µε τις συνδέσεις µε την αριστοκρατία της Αγγλίας, θα 

συµπεριφερόταν µε τέτοιο τρόπο. Ο Stein προτείνει ότι αυτό που η Barings έκανε ήταν να 

ανταποκριθεί στις τεράστιες αλλαγές που ελάµβαναν χώρα ως αποτέλεσµα του «Big Bang» - 

η απορρύθµιση της βρετανικής αγοράς χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών – µε τη δηµιουργία 

της άκρως επικίνδυνης λειτουργίας «Baring Securities». Η επιχείρηση επέλεξε στη συνέχεια 

µια σειρά ακραίων διαχειριστών κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένου του Leeson, για να 

εκτελέσουν αυτή τη λειτουργία.        

 Αποτελεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι όλα τα προβλήµατα της Barings από τις 

δραστηριότητές της στη Σιγκαπούρη οφείλονταν, τελικά, στην µη ικανότητά της να καλύψει 

                                                           
28 Hubert Edwards, “Barings – A Case Study in Risk Management and Internal Controls”, The Risk & 
Regulatory Forum (TRRF), 2004. 
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τις απαιτήσεις της µε µετρητά για τις θέσεις που ανέλαβε. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου 

ρευστότητας υπαγορεύει ότι η διοίκηση θα πρέπει να διαθέτει επαρκή σχέδια έκτακτης 

ανάγκης για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων αναγκών ρευστότητας. Ακόµη κι αν η Barings 

είχε τέτοιες ρυθµίσεις, κι είναι εύλογο να υποθέσουµε ότι είχε κάποια σχέδια σε ισχύ, πάλι 

θα αντιµετώπιζε σηµαντικές δυσκολίες στη διευθέτηση αυτών των συναλλαγών. Το τελικό 

αποτέλεσµα θα µπορούσε πιθανώς να είναι το ίδιο. Κατά τη διαδικασία της υλοποίησης των 

συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, ιδίως για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται σαφώς ότι, ενώ η αποτυχία διαχείρισης κινδύνων είναι πιθανό να προκαλέσει 

την πτώση, είναι συνήθως η αδυναµία πρόσβασης σε ρευστότητα που προκαλεί την 

κατάρρευση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους απαιτείται µια πιο 

ολοκληρωµένη προσέγγιση της διαχείρισης του κινδύνου. Υπάρχει µια επίδραση ντόµινο, το 

οποίο ενεργοποιείται µε την κατάρρευση στη διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων. 

 Αυτό που συνέβη στη Barings ήταν απλά µια κατάρρευση στα θεµελιώδη συστήµατα, 

τα οποία έπρεπε να προστατεύσουν την τράπεζα. Αυτά είναι29: 

� Αποτελεσµατική συµµόρφωση 

� Στιβαρός εσωτερικός έλεγχος 

� Ενεργή διαχείριση του κινδύνου 

� Ορθή επόπτευση 

� Έγκαιρες διορθωτικές δράσεις 

� ∆ιαχείριση της γνώσης 

� Η καλή εταιρική διακυβέρνηση κατ’ επέκταση 

Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν το σύνολο του κόστους για κάθε οργανισµό, αλλά αν 

εφαρµοστούν σωστά, αποτελούν αναγκαίους και σηµαντικούς συντελεστές απορρόφησης 

πόρων. Όντας σωστά ενσωµατωµένοι στην οργανωτική κουλτούρα και επηρεάζοντας τον 

τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, είναι ιδιαιτέρως σηµαντικοί για την µακροπρόθεσµη 

βιωσιµότητα µιας οικονοµικής οντότητας. Οι παράγοντες αυτοί δεν πρόκειται να 

επιβραδύνουν την κερδοφορία ή να περιορίσουν τα κέρδη µιας εταιρίας. Στην 

πραγµατικότητα είναι προσανατολισµένοι στη βελτίωση της µακροζωίας και της 

βιωσιµότητάς της προσφέροντας παράλληλα ένα πλαίσιο στο οποίο οι επιχειρηµατικοί 

στόχοι µπορούν να επιτευχθούν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το συµφέρον των µετόχων και 

                                                           
29 Lynn T Drennan, “Ethics, Governance and Risk Management: Lessons from Mirror Group 
Newspapers and Barings Bank”, Journal of Business Ethics, 2004. 
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άλλων ενδιαφεροµένων. Η διαχείριση µιας οργάνωσης που στερείται των στοιχείων αυτών 

θα µπορούσε να οδηγήσει σε ένα περιστατικό παρόµοιο µε αυτό της Barings Bank. 

 Οι ειδικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η κατάρρευση της Barings είναι ένα κλασσικό 

παράδειγµα ανεπαρκών πρακτικών διαχείρισης κινδύνων. Η τράπεζα απέτυχε να 

δηµιουργήσει ένα κατάλληλο σύστηµα διοικητικού, χρηµατοοικονοµικού και λειτουργικού 

ελέγχου. Λόγω της έλλειψης αποτελεσµατικού ελέγχου και επίβλεψης, ο Leeson είχε την 

ευκαιρία να διεξάγει µη εγκεκριµένες συναλλαγές µε µειωµένη πιθανότητα αποκάλυψης.

 Άλλα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την περίπτωση της Barings είναι τα 

εξής
30: 

� Απαιτείται διαρκής παρακολούθηση και έλεγχος της φύσεως και του ύψους των 

κινδύνων που αναλαµβάνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και των πιθανών 

επιπτώσεων των κινδύνων αυτών στα οικονοµικά τους µεγέθη και τους δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας – µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα – ιδίως αν ληφθεί 

υπόψη ότι οι κίνδυνοι αυτοί συνεχώς µεταβάλλονται, τόσο στο διεθνές 

µακροοικονοµικό περιβάλλον όσο και στην εγχώρια αγορά. 

� Σχετικά µε την ανάπτυξη της διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου, 

απαιτείται να υπάρχει σεβασµός στη δοκιµασία των βασικών αρχών που είναι 

απαραίτητες για τη διεξαγωγή αποτελεσµατικών εσωτερικών ελέγχων. Σε αντίθετη 

περίπτωση αυξάνεται ο κίνδυνος παρατυπιών και οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

� Στην περίπτωση της Barings, η τράπεζα της Αγγλίας θεώρησε τη χορήγηση 

σηµαντικών bonus ως ένα δυνατό κίνητρο για την απάτη του Leeson. Αυτή η 

πρακτική, βέβαια, δεν περιορίζεται στην Barings και µάλιστα θα µπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο και στην πτώση της Enron. Τα υψηλά 

bonus ενθαρρύνουν τα στελέχη στην υιοθέτηση άκρως επικίνδυνων συµπεριφορών, 

που δεν εγγυώνται όµως ότι το αποτέλεσµά τους θα είναι ευνοϊκό για τον 

ενδιαφερόµενο οργανισµό. 

� Απαιτείται ένας λεπτοµερής κώδικας αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, του οποίου η 

τήρηση θα είναι ουσιαστική και όχι επειδή το επιβάλλει η νοµοθεσία. 

� Η εταιρική διακυβέρνηση απαιτεί η διαδικασία της διαχείρισης του κινδύνου να 

παρακολουθείται ως προς την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητά της και 

να είναι ενσωµατωµένη σε όλο τον οργανισµό. Η εν λόγω ενσωµάτωση ενδέχεται να 
                                                           
30 Wearing Robert, “Cases in Corporate Governance”, London, UK: Sage Pub., 2005. 



62 

 

απαιτήσει κάποια αλλαγή κουλτούρας. Τονίζεται ότι η δέσµευση προς την εταιρική 

διακυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσει από την κορυφή και η αύξηση της αξίας για τους 

µετόχους δεν πρέπει ποτέ να επιτευχθεί εις βάρος της καλής εταιρικής 

διακυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι η διαχείριση του κινδύνου είναι αναµφίβολα 

µέρος της διεκπεραίωσης της εργασίας του κάθε ατόµου στην εταιρία, θα πρέπει 

επίσης να γίνεται αποδεκτή από όλο το προσωπικό. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία 

αυτή, η γραφειοκρατία πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Εάν η διαχείριση του 

κινδύνου γίνεται τυπικά, στη συνέχεια η δυνατότητα για πραγµατική διαχείριση του 

κινδύνου – προς όφελος της εταιρίας, του προσωπικού της, των πελατών και του 

κοινού – θα µειωθεί. 

� Τέλος, µια πρόταση από ειδικούς, λαµβάνοντας υπόψη την περίπτωση της Barings, 

είναι η ενσωµάτωση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων στα διοικητικά συµβούλια, 

έτσι ώστε να εξετάζει και να αποτιµά τακτικά τους διάφορους κινδύνους στους 

οποίους εκτίθεται η επιχείρηση. 

 

3.2  Η περίπτωση της Τράπεζας Lehman Brothers 

3.2.1  Περιγραφή της τράπεζας και σύντοµο ιστορικό 

Η Lehman Brothers υπήρξε µια εταιρία, η οποία αριθµούσε 158 έτη παρουσίας στα 

τραπεζικά δρώµενα. Επιπρόσθετα, κατέφερε να επιβιώσει από πολύ σηµαντικές κρίσεις, 

όπως αυτή της Μεγάλης Ύφεσης του 1930 και της κατάρρευσης του κερδοσκοπικού 

κεφαλαίου (Hedge Fund) LTCM, το έτος 1998. Όµως, στις 15 Σεπτεµβρίου 2008, η Lehman 

Brothers ανακοίνωσε την πτώχευσή της. Η πτώχευση της εταιρίας µε ενεργητικό στα 700 δις 

δολάρια συγκλόνισε όλον τον πλανήτη. Οι συνέπειες αυτής της πτώχευσης δεν άργησαν να 

φανούν. Περίπου 10 τρις δολάρια εξανεµίστηκαν από τον πλούτο των επενδυτών των 

χρηµατιστηρίων και οι οικονοµίες του κόσµου βυθίστηκαν.     

 Ακολουθεί ένα σύντοµο ιστορικό της εταιρίας, από το 1850, το οποίο και αποτέλεσε 

και το έτος ιδρύσεως της Lehman Brothers. 

1850: Ο Henry Lehman, µετανάστης από τη Γερµανία, ανοίγει ένα µικρό κατάστηµα γενικού 

εµπορίου στην Αλαµπάµα το 1844. Έπειτα από έξι χρόνια, οι αδελφοί Lehman, Emanuel και 

Mayer, συµµετέχουν στην εταιρία ιδρύοντας το 1850 την επιχείρηση Lehman Brothers, µε 

έδρα το Μοντγκόµερι των ΗΠΑ. 
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1858: Το βαµβάκι αποτελούσε το περιζήτητο προϊόν της εποχής εκείνης. Έτσι, οι αδελφοί 

Lehman δέχονται το βαµβάκι ως πληρωµή από τους ντόπιους αγρότες, ενώ αγοράζουν το 

συγκεκριµένο αγροτικό προϊόν δίδοντας µετρητά. Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητές τους 

επεκτείνονται, καθώς εγκαινιάζουν γραφείο εµπορίας βάµβακος στη Νέα Υόρκη, η οποία 

αποτελούσε το – τότε – ανερχόµενο κέντρο συναλλαγών εµπορευµάτων των ΗΠΑ. 

1860-1869: Η οικονοµική δραστηριότητα της χώρας διαταράσσεται από τον εµφύλιο 

πόλεµο. Αυτό το γεγονός επηρέασε άµεσα και τις επιχειρήσεις της οικογένειας Lehman. 

Όταν λήγουν οι εχθροπραξίες, οι αδελφοί αποφασίζουν την µετακίνησή τους προς το Βορρά 

και εστιάζουν στο γραφείο της Νέας Υόρκης, όπου βοηθούν στην ίδρυση του 

Χρηµατιστηρίου Βάµβακος. Η µεταπολεµική περίοδος χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη 

ανάπτυξη των σιδηροδρόµων, η οποία συµβάλλει στη σταδιακή µεταµόρφωση της αγροτικής 

οικονοµίας σε βιοµηχανική. Ένα σηµαντικό εργαλείο, χρηµατοδότησης της δηµιουργίας 

σιδηροδροµικών δικτύων, αποτέλεσαν τα οµόλογα. Εξαιτίας της προσιτής τιµής τους 

προσέλκυσαν πολλούς επενδυτές. Έτσι, οι αδελφοί Lehman αναγνώρισαν µια νέα αγορά και 

επεκτάθηκαν στις αγοραπωλησίες οµολόγων, ενώ επίσης, ασχολούνται για πρώτη φορά και 

µε τον τοµέα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών. 

1880-1889: Σε αυτό το διάστηµα η Lehman Brothers βάζει τα θεµέλια της µελλοντικής 

παγκόσµιας ανάπτυξής της, καθώς προχωράει σε σχέσεις µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της 

Ευρώπης και της Ασίας στηριζόµενη στις συναλλαγές εµπορευµάτων και αξιόγραφων. 

1887: Η εταιρία εξασφαλίζει µία έδρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (New York 

Stock Exchange). 

1889: Η Lehman Brothers καθίσταται για πρώτη φορά ανάδοχος, προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί  εισαγωγή της εταιρίας «∆ιεθνής Ατµοπλοϊκή Εταιρία» (International 

Steam Pump Company). 

1900-1909: Η Lehman Brothers χρηµατοδοτεί αναδυόµενες επιχειρήσεις του λιανικού 

εµπορίου, όπως η Sears, Roebuck & Company, η F.W. Woolworth Company, η May 

Department Stores Company, η Gimbel Brothers και η R.H. Macy & Company. 

1920-1929: Η εταιρία εστιάζει το ενδιαφέρον της πλέον σε ταχύτατα αναπτυσσόµενους 

κλάδους, όπως αυτών του λιανικού εµπορίου, των αεροπορικών επιχειρήσεων και των 
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επικοινωνιών. Επιπρόσθετα, χρηµατοδοτεί τα νεοσυσταθέντα – τότε - κινηµατογραφικά 

στούντιο, τα οποία αργότερα θα εξελίσσονταν στους κολοσσούς του κλάδου ψυχαγωγίας των 

ΗΠΑ, µε χαρακτηριστικότερα εξ’ αυτών την Paramount και την 20th Century Fox. Ωστόσο, 

το κραχ και η Μεγάλη Ύφεση είχαν κάποιες αρνητικές συνέπειες για τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα και κατ’ επέκταση για την Lehman Brothers. Παρόλα αυτά όµως, η εταιρία 

καταφέρνει να ανταπεξέλθει και να βγει δυναµικότερη µέσα από την κρίση, προωθώντας νέα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και παρέχοντας νέες υπηρεσίες, όπως τις ιδιωτικές 

µετοχοποιήσεις (private placements). 

1930-1939: Σε αυτό το διάστηµα η Lehman Brothers αναλαµβάνει τις δηµόσιες εγγραφές της 

µεγαλύτερης τότε κατασκευαστικής εταιρίας τηλεοράσεων στον κόσµο, της DuMont, και 

συνεισφέρει και στην ίδρυση του Radio Corporation of America. Παράλληλα µε την 

ανάπτυξη του κλάδου της τεχνολογίας είχαµε και την ισχυροποίηση του κλάδου πετρελαίου. 

Έτσι, πολλές εταιρίες, µεγέθους όπως η Halliburton και η Kerr-McGee, στρέφονται στην 

Lehman Brothers προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν για την πραγµατοποίηση των 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων τους. 

1940-1949: Μετά τη λήξη του Παγκοσµίου Πολέµου παρατηρείται µεγάλη ανάπτυξη στον 

κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων, όπως των οικιακών συσκευών. Η Lehman Brothers 

δεν µένει αµέτοχη σε αυτό το γεγονός και αναλαµβάνει οικονοµικός σύµβουλος σε 

επιχειρήσεις του συγκεκριµένου τοµέα, µε τη θεµελίωση επιχειρηµατικών σχέσεων, οι οποίες 

θα διαρκούσαν µέχρι την κατάρρευση του οίκου. 

1950-1959: Σε αυτή την περίοδο η επενδυτική τράπεζα προχωράει στη χρηµατοδότηση 

νεοσύστατων επιχειρήσεων, όπως της εταιρίας Litton Industries. Ταυτόχρονα, αναλαµβάνει 

την εισαγωγή της εταιρίας Digital Equipment στο Χρηµατιστήριο, όπως επίσης και 

επιχειρήσεων του ευρύτερου ταξιδιωτικού και τουριστικού τοµέα, όπως της Hertz. 

1960-1979: Στο διάστηµα αυτών των δύο δεκαετιών η Lehman Brothers προσφέρει 

συµβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες όπως η General Foods, η Campbell Soup και η Philip 

Morris. Επιπρόσθετα, εγκαθιδρύει γραφεία στο Παρίσι (1960), στο Λονδίνο (1972) και στο 

Τόκιο (1973), προκειµένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες µιας µεγάλης γκάµας πελατών της, 

οι οποίοι έχουν ήδη διεθνοποιήσει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Μάλιστα, η 
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διεθνής παρουσία της ενδυναµώνεται µέσω της συγχώνευσής της µε την εταιρία Kuhn, Loeb 

& Co31. 

1980-1989: Η Lehman Brothers διαδραµατίζει δραστήριο ρόλο στον αναδυόµενο τοµέα της 

πληροφορικής. Χρηµατοδοτεί εταιρίες όπως η Intel και η IBM, οι οποίες θα εξελίσσονταν µε 

ραγδαίους ρυθµούς τα επόµενα χρόνια. Επίσης, στη δεκαετία του 1980 παρατηρείται το 

τεράστιο κύµα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Σ&Ε), το οποίο και χαρακτηρίζεται από 

εχθρικές εξαγορές και αποσχίσεις τµηµάτων ή κλάδων επιχειρήσεων (Κυριαζής, 2007). Σε 

αυτό το περιβάλλον, η επενδυτική τράπεζα προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες 

όπως η Chrysler, η American Motors, η General Foods, η Philip Morris και η Hoffman-

LaRoche. 

1984: Η Lehman Brothers εξαγοράζεται από την American Express έναντι 360 εκατ. $. 

1990: Ο Dick Fuld αναλαµβάνει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συµβούλου (Chief 

Executive Officer – CEO) έως την κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας. 

1992: Η Lehman Brothers επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στον τοµέα της 

τιτλοποίησης δανείων, εστιάζοντας στην κατηγορία δανείων Alt – A. 

1994: Πραγµατοποιείται η απόσχιση της τράπεζας από την American Express και η 

ταυτόχρονη εισαγωγή της στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. 

1997: Η Lehman Brothers προβαίνει σε καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της στον τοµέα 

της τιτλοποίησης, εξαγοράζοντας την εταιρία Aurora, η οποία εξέδιδε δάνεια Alt – A. 

2000: Η τράπεζα προχωρά στην εξαγορά της εταιρίας BNC – Mortgage, η οποία εξέδιδε 

δάνεια χαµηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης (subprime – loans). 

2001: Ο επενδυτικός οίκος πραγµατοποιεί την δηµόσια εγγραφή των µετοχών της εταιρίας 

Given Imagine, η οποία αποτέλεσε την πρώτη εγγραφή µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 

11ης Σεπτεµβρίου. Το ίδιο έτος γίνεται µέλος του χρηµατιστηρίου του Άµστερνταµ. 

                                                           
31 Η εταιρία «Kuhn, Loeb & Co» αποτέλεσε µία επενδυτική τράπεζα, η οποία ιδρύθηκε το 1867 στις 
ΗΠΑ. Το 1977 συγχωνεύθηκε µε την Lehman Brothers, σχηµατίζοντας το ενιαίο εκείνο σχήµα, το 
οποίο θα εξαγόραζε η American Express το 1984. 
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2002: Η τράπεζα διαχειρίζεται την µεγαλύτερη δηµόσια εγγραφή στην ιστορία των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, η οποία αφορούσε τον όµιλο χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών «CIT». 

2003: Η Lehman Brothers αποκτά την εταιρία Neuberger Berman. Με αυτό τον τρόπο 

αποκτά ηγετική θέση στον κλάδο διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ενώ παράλληλα, 

καταλαµβάνει ήδη την Τρίτη θέση στον κλάδο έκδοσης ενυπόθηκων δανείων χαµηλής 

πιστοληπτικής διαβάθµισης (subprime – loans), εκδίδοντας µέσω των θυγατρικών της 18 δις 

$ subprime δανείων και ελέγχοντας το 9% της συγκεκριµένης αγοράς των ΗΠΑ. 

2004: Η Lehman Brothers αναλαµβάνει καθήκοντα συµβούλου σε δύο από τις πέντε 

κορυφαίες εξαγορές διεθνώς: την εξαγορά της Cingular Wireless από την AT&T Wireless 

Services και την εξαγορά της Nextel Communications από την Sprint. Επιπρόσθετα, η 

τράπεζα είναι υπεύθυνη και για τη διαχείριση της δηµόσιας εγγραφής του έτους για 

λογαριασµό της επιχείρησης Belgacom. 

2005: Τα υπό διαχείριση κεφάλαια αγγίζουν το ποσό ρεκόρ των 175 δις $ και η Lehman 

Brothers ανακηρύσσεται η µεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα σύµφωνα µε το περιοδικό Euro 

money. 

2006: Ο τραπεζικός οίκος κατακτά την πρώτη θέση στον κλάδο έκδοσης subprime και Alt – 

A δανείων, εκδίδοντας (κατά µέσο όρο) 4 δις $ ανά µήνα στη συγκεκριµένη κατηγορία. 

Ταυτόχρονα, κατακτά την πρώτη θέση στην ετήσια λίστα του Barron’s, σχετικά µε τις 500 

µεγαλύτερες εταιρίες των ΗΠΑ και Καναδά. 

2007: Η τράπεζα κατακτά άλλη µια κορυφή, αυτή τη φορά στη λίστα του περιοδικού Fortune 

ως η πιο επιτυχηµένη χρηµατιστηριακή εταιρία. Ταυτόχρονα, ανακοινώνει για µια ακόµη 

χρονιά κέρδη ρεκόρ της τάξης των 4 δις $. Επίσης, διαχειρίζεται τη µεγαλύτερη συγχώνευση 

στην ιστορία του χρηµατοοικονοµικού κλάδου, την – αξίας 98 δις $ - εξαγορά της ABN 

AMRO από την κοινοπραξία των τραπεζών Royal Bank of Scotland, Santander και Fortis. 

2008: Η Lehman Brothers ανακοινώνει την 15η Σεπτεµβρίου τη χρεοκοπία της, µετά την 

αρνητική εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων για πιθανή εξαγορά της και την απροθυµία της 
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αµερικανικής κυβέρνησης να χρηµατοδοτήσει ένα σχέδιο διάσωσης της τράπεζας32. Η τιµή 

της µετοχής κατρακυλά στα 21 σεντς $. 

 

3.2.2  Τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάρρευση 

Κατά την διάρκεια της διετίας 2006-2008 εκδηλώθηκε η κρίση στον τοµέα των ενυπόθηκων 

δανείων και σταδιακά εξαπλώθηκε σε όλο το φάσµα του κλάδου ακινήτων των ΗΠΑ. Σε 

αυτό το οικονοµικό περιβάλλον, η Lehman Brothers προχώρησε στην εφαρµογή µίας 

αντιθετικής στρατηγικής, η οποία ελήφθη σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης (Valoukas, 2010) 

και η οποία σχετιζόταν µε την αύξηση του µεριδίου αγοράς της επενδυτικής τράπεζας στον 

εν λόγω κλάδο.          

 Η στρατηγική αυτή απέφερε αρνητικό αποτέλεσµα σε µια σειρά οικονοµικών 

µεγεθών της Lehman και µάλιστα µε αυξητικό ρυθµό. Παράλληλα, η κατάρρευση της Bear 

Stearns τον Μάρτιο του 2008, η οποία είχε ακολουθήσει το ίδιο µοντέλο ανάπτυξης και είχε 

παρόµοια έκθεση στον κλάδο ακινήτων, ενέτεινε την πίεση στην επενδυτική τράπεζα κατά τη 

διάρκεια του 2008.          

 Άλλωστε η συνεχώς επιδεινούµενη οικονοµική κατάσταση της Lehman 

επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσµατα του δευτέρου και τρίτου τριµήνου. Πράγµατι, οι 

ζηµίες του δευτέρου τριµήνου ανήλθαν στα 2,77 δις $. Ακόµη, στις 10 Σεπτεµβρίου 2008, η 

Lehman ανακοίνωσε ζηµίες τρίτου τριµήνου ύψους 3,92 δις $, αυξάνοντας τις αµφιβολίες 

της αγοράς για τη δυνατότητα επιβίωσης της τράπεζας και ενισχύοντας την πεποίθηση των 

ανωτάτων κυβερνητικών στελεχών ότι η Lehman Brothers θα έπρεπε να εξαγορασθεί. 

 Έτσι, όντας η τράπεζα σε ένα χρονικό σηµείο ιδιαίτερα κρίσιµο αναφορικά µε την 

δυνατότητά της να επιβιώσει, ο Timothy Geithner (τότε Πρόεδρος της Οµοσπονδιακής 

Τράπεζας της Νέας Υόρκης) προέβη στην πραγµατοποίηση συνεδρίασης, στις 13 

Σεπτεµβρίου 2008, µε µοναδικό θέµα την διάσωση της Lehman. Η πρότασή  του αφορούσε 

στην αποτροπή κατάρρευσης της τράπεζας µέσω της ενίσχυσής της µε κεφάλαια, τα οποία θα 

προσέφεραν οι τράπεζες που συµµετείχαν στην συγκεκριµένη συνεδρίαση. Παράλληλα οι 

υπεύθυνοι της Lehman Brothers ανέφεραν ότι βρίσκονταν σε συζητήσεις µε την Bank of 

America και την Barclays για ενδεχόµενη πώληση της Lehman.    

                                                           
32 Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και οι κυβερνητικές αρχές, αφού διέσωσαν ορισµένα 
πιστωτικά ιδρύµατα, έκριναν σκόπιµο να µην αποτρέψουν την πτώση της Lehman Brothers, για 
παραδειγµατισµό πειθαρχίας και ευθύνης των µετόχων και πιστωτών. 
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 Ωστόσο, οι µεν ενδιαφερόµενες τράπεζες δεν προχώρησαν στην υλοποίηση εξαγοράς 

ή απορρόφησης της τράπεζας, η δε Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν προέβη σε παροχή 

οποιασδήποτε µορφής πιστωτικής στήριξης της τράπεζας. Έτσι, η Lehman Brothers, µην 

έχοντας την δυνατότητα να προβεί σε συναλλαγές µε περιορισµένη ρευστότητα33 και χωρίς 

εναλλακτικές επιλογές, κατέθεσε τελικά αίτηση πτώχευσης.    

 Η εν λόγω προσφυγή στο άρθρο 11 του Πτωχευτικού Κώδικα των ΗΠΑ κατατέθηκε 

την ∆ευτέρα 15η Σεπτεµβρίου του 2008 και προκειµένου η τράπεζα να µπορέσει να 

αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις της ύψους 613 δις $. Την ίδια ηµεροµηνία, η µετοχή της 

θυγατρικής της Lehman στην Αυστραλία βρέθηκε εκτός διαπραγµάτευσης από το 

Χρηµατιστήριο της Αυστραλίας (Australian Securities Exchange), ενώ η µετοχή της 

µητρικής υπέστη απώλειες µεγαλύτερες του 90% στο Αµερικανικό Χρηµατιστήριο. ∆εν είναι 

τυχαίο το γεγονός ότι ο Dow Jones σηµείωσε, κατά την ολοκλήρωση των συναλλαγών της 

15ης Σεπτεµβρίου, την µεγαλύτερη ηµερήσια πτώση µετά την επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου 

2001.            

 Την Τρίτη 16 Σεπτεµβρίου 2008, η Barclays ανακοίνωσε ότι τελικά θα εξαγόραζε ένα 

µέρος της Lehman Brothers έναντι 1,75 δις $, το οποίο περιλάµβανε τις δραστηριότητες της 

Lehman Brothers στην Βόρειο Αµερική. Η συναλλαγή αυτή εγκρίθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 

2008.            

 Στις 17 Σεπτεµβρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης απέσυρε από 

την διαπραγµάτευση την µετοχή της Lehman Brothers.     

 Στις 20 Σεπτεµβρίου 2008, η Barclays παρουσίασε µια πρόταση εξαγοράς αξίας 960 

εκατ. $ για τα κεντρικά γραφεία της Lehman. Επιπλέον, η Nomura Holdings, η κορυφαία 

χρηµατιστηριακή εταιρία στην Ιαπωνία, συµφώνησε να αγοράσει το Ασιατικό τµήµα της 

Lehman Brothers έναντι 225 εκατ. $, καθώς και ορισµένα τµήµατα των ευρωπαϊκών 

δραστηριοτήτων της έναντι ονοµαστικής αξίας 2 εκατ. $. Η Nomura κατέβαλε αυτή την 

συµβολική τιµή, διότι το αποκτώµενο σκέλος των δραστηριοτήτων της Lehman Brothers 

στην Ευρώπη αφορούσε µόνο την διατήρηση του προσωπικού της τράπεζας και όχι τις 

µετοχές, οµολογίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία. Είναι δε ενδεικτικό ότι στην τελευταία 

ετήσια έκθεση της Lehman Brothers αναφερόταν ότι το 33% των συνολικών εσόδων της 
                                                           
33 Η τράπεζα J.P. Morgan διαδραµάτισε κοµβικό ρόλο στο δραµατικό περιορισµό της ρευστότητας 
της Lehman Brothers, δεδοµένου µάλιστα ότι η συγκεκριµένη τράπεζα πραγµατοποιούσε τις 
εκκαθαρίσεις των συναλλαγών της Lehman Brothers. Αυτό οφείλεται στις εξής δύο ενέργειες, στις 
οποίες προέβη η J.P. Morgan πριν την κατάρρευση της τράπεζας: 1) απαίτησε 5 δις $ ως επιπρόσθετο 
ενέχυρο στις 9 Σεπτεµβρίου 2008 και 2) διέκοψε στις 11 Σεπτεµβρίου 2008 την παροχή πιστωτικών 
γραµµών προς την Lehman Brothers παγώνοντας παράλληλα 17 δις $ µετρητών και αξιόγραφων της 
επενδυτικής τράπεζας. 
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προερχόταν από την Ευρώπη.         

 Στις 29 Σεπτεµβρίου 2008, η Lehman συµφώνησε την πώληση της Neuberger 

Berman σε δύο εταιρίες private equity, την Bain Capital Partners και την Hellman & 

Friedman, έναντι 2,15 δις $. 

 

3.2.3  Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η κατάρρευση 

α) Ο ηθικός κίνδυνος (the «too-big-to-fail» problem) 

Ένα από τα βασικά αίτια κατάρρευσης της επενδυτικής τράπεζας ήταν η πεποίθηση της 

διοικητικής οµάδας της (top management) ότι το µέγεθος της Lehman Brothers ήταν κρίσιµο 

σε τέτοιο βαθµό για την οικονοµία των ΗΠΑ, ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης κρίσης, η 

Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα παρείχε πιστωτικές γραµµές διευκόλυνσης34. 

 Το υπόβαθρο πίσω από αυτή την πεποίθηση στηριζόταν στη σχέση µεταξύ 

συστηµικού ρίσκου και ηθικού κινδύνου. Το συστηµικό ρίσκο έγκειται στην πιθανότητα η 

µη αποτροπή της κατάρρευσης ενός πιστωτικού ιδρύµατος να πυροδοτήσει µία αλυσίδα 

επιπρόσθετων πτωχεύσεων (domino effect), οι οποίες θα επέφεραν ένα σηµαντικά αρνητικό 

αντίκτυπο σε ολόκληρη την οικονοµία. Η υπόθεση, λοιπόν, ότι η Fed θα απέτρεπε την 

κατάρρευση οποιουδήποτε (κρίσιµου µεγέθους) πιστωτικού ιδρύµατος, οδήγησε στην 

επικράτηση του ηθικού κινδύνου (moral hazard). Ο ηθικός κίνδυνος σχετιζόταν µε την ιδέα 

ότι εάν µια πολιτική αλόγιστης ανάληψης ρίσκου έθετε σε κίνδυνο µια επενδυτική τράπεζα, 

η συνδροµή της Κεντρικής Τράπεζας θα εκµηδένιζε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της 

πολιτικής.           

 Στο πλαίσιο αυτό, µια σειρά διασώσεων, οι οποίες έλαβαν χώρα από την δεκαετία του 

1980 µέχρι και τον Μάρτιο του 2008, εµπέδωσαν περαιτέρω την πεποίθηση ότι κάποια 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι «πολύ µεγάλα για να καταρρεύσουν» («too-big-to-fail»). 

Τα σηµαντικότερα εξ’ αυτών αποτέλεσαν κατά χρονολογική σειρά: 

1. η διάσωση της Continental Illinois Bank (1984), 

                                                           
34 Η συγκεκριµένη πεποίθηση του Dick Fuld έχει καταγραφεί επίσηµα από τον αρµόδιο για την 
διερεύνηση της υπόθεσης χρεοκοπίας της Lehman Brothers, A. Valoukas (διορισθείς από το 
Πτωχευτικό ∆ικαστήριο της Νέας Υόρκης). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην συγκεκριµένη 
έκθεση (έκτασης 2.500 σελίδων), η εν λόγω πεποίθηση του Dick Fuld ενισχύθηκε µετά από την 
συνάντησή του µε τον Henry Paulson (τότε Υπουργός Οικονοµικών των ΗΠΑ), όπου ο Henry 
Paulson χαρακτήρισε την Lehman πολύ σηµαντική για την οικονοµία των ΗΠΑ. 
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2. η διάσωση του κερδοσκοπικού κεφαλαίου Long Term Capital Management (1998), 

3. η διάσωση της πέµπτης µεγαλύτερης επενδυτικής τράπεζας των ΗΠΑ, της Bear 

Stearns (16 Μαρτίου 2008) και 

4. η διάσωση των δύο µεγαλύτερων εταιριών στεγαστικής πίστης των ΗΠΑ, της Fannie 

Mae και της Freddie Mac (7 Σεπτεµβρίου 2008). 

Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµα και σήµερα, ο προσδιορισµός του 

άριστου βαθµού παρέµβασης στο χρηµατοπιστωτικό χώρο παραµένει ακόµα υπό διερεύνηση 

(Καραµούζης, 2009). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µια γραφειοκρατική υπερρύθµιση του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα µάλλον θα περιόριζε την επέκτασή του. Από την άλλη πλευρά, 

µια καθολική εφαρµογή του κανόνα «πολύ µεγάλη για να πτωχεύσει» («too-big-to-fail») θα 

απελευθέρωνε τις δυνάµεις του συστηµικού ρίσκου, αποµειώνοντας δραµατικά τις ευθύνες 

των µετόχων και των στελεχών, νοθεύοντας τον ανταγωνισµό και ελαχιστοποιώντας την 

πειθαρχία στους κανόνες διαχείρισης ρίσκου.      

 Επιπλέον, ποτέ δεν προσδιορίστηκε µε σαφή κριτήρια ποιο ίδρυµα ή οργανισµός 

δικαιολογεί αυτόν τον χαρακτηρισµό. Στην πραγµατικότητα δεν ήταν σαφές ποια τράπεζα 

ήταν «πολύ µεγάλη για να καταρρεύσει», παρά µόνο όταν τελικά αυτή διασωζόταν. 

 Ανεξάρτητα όµως από την δυνατότητα εύρεσης του βέλτιστου βαθµού παρέµβασης 

στο χρηµατοπιστωτικό χώρο, είναι γεγονός ότι ειδικά η διάσωση της Bear Stearns αποτέλεσε 

έναν κοµβικό παράγοντα στην εδραίωση αυτής της πεποίθησης. Ειδικότερα, η παρέµβαση 

της οµοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve Bank), µέσω της χορήγησης 

δανειακής γραµµής 30 δις $ προς την J.P. Morgan, απέτρεψε την επίσηµη πτώχευση της Bear 

Stearns. Όµως, η επικράτηση του ηθικού κινδύνου ήταν ήδη οριστική, καθώς η Bear Stearns 

είχε πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε την Lehman Brothers, δεδοµένου ότι: 1) ήταν η Πέµπτη 

µεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα, 2) είχε µεγάλη έκθεση στην αγορά ενυπόθηκων δανείων 

χαµηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης (κατείχε το 20% της αγοράς) και 3) είχε σηµαντική 

εξάρτηση από την διατραπεζική αγορά, προκειµένου για την χρηµατοδότηση των 

καθηµερινών της λειτουργιών.        

 Παράλληλα όµως, η Bear Stearns µοιραζόταν κι ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό µε 

την Lehman Brothers, το οποίο αποτέλεσε µε τη σειρά του ένα επιπλέον αίτιο κατάρρευσης 

και των δύο επενδυτικών τραπεζών: η Bear Stearns είχε υψηλό δείκτη χρηµατοοικονοµικής 

µόχλευσης, ο οποίος είχε ανέλθει τον Μάρτιο του 2008 στο 35 (δεδοµένου ότι τα στοιχεία 

ενεργητικού της ανέρχονταν σε 395 δις $, έναντι µετοχικού κεφαλαίου µόλις 11,1 δις $). 

 Ο ελλιπής έλεγχος και η ολιγωρία των εποπτικών αρχών αναδεικνύεται και στην 
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περίπτωση των τεστ-αντοχής (stress test), τα οποία ακολούθησαν την κατάρρευση της Bear 

Stearns. Τα δύο τεστ αντοχής, τα οποία σχεδίασαν οι αξιωµατούχοι της Οµοσπονδιακής 

Τράπεζας της Νέας Υόρκης, πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις µήνες πριν την κατάρρευση της 

Lehman Brothers. Το πρώτο σενάριο, το οποίο προέβλεπε ένα επεισόδιο κρίσης αντίστοιχο 

της Bear Stearns, απέδειξε ότι η Lehman Brothers θα χρειαζόταν κεφαλαιακή ενίσχυση αξίας 

84 δις $. Στο δεύτερο και λιγότερο οξύ σενάριο, η επενδυτική τράπεζα θα έπρεπε να προβεί 

σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου αξίας 15 δις $ προκειµένου να επιβιώσει.   

 Έτσι, η διάσωση των Fannie Mae και Freddie Mac, µόλις µια εβδοµάδα πριν την 

κατάθεση αίτησης πτώχευσης της Lehman Brothers, αποτέλεσε απλώς το επιστέγασµα της 

επικράτησης του ηθικού κινδύνου. Παράλληλα, αποτέλεσε το υπόβαθρο της απόρριψης µιας 

σειράς σηµαντικών προτάσεων ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας της Lehman Brothers 

και της υιοθέτησης µιας στρατηγικής µεγαλύτερου ρίσκου. 

β) Η απόρριψη των προτάσεων εξαγοράς και η ελλιπής κεφαλαιακή ενίσχυση 

Μετά την – παρ’ ολίγο – κατάρρευση της Bear Stearns και την εσπευσµένη διάσωσή της στις 

16 Μαρτίου του 2008 από την τράπεζα J.P. Morgan, µια σειρά ανώτατων οικονοµικών 

αξιωµατούχων των ΗΠΑ πίστευε ότι η επόµενη επενδυτική τράπεζα υπό κατάρρευση ήταν η 

Lehman Brothers. Μεταξύ αυτών που µοιράζονταν την άποψη (ήδη από τις αρχές του 2008) 

ότι το ερώτηµα δεν ήταν το εάν αλλά το πότε η εν λόγω επενδυτική τράπεζα θα κατέρρεε, 

ήταν οι ακόλουθοι: 1) ο Πρόεδρος της Αµερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Christofer 

Cox, 2) ο –τότε– Πρόεδρος της Οµοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Timothy 

Geitner, 3) ο –τότε- Υπουργός Οικονοµικών, Henry Paulson και 4) ο Πρόεδρος της 

Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Ben Bernanke. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι 

µετά την ανακοίνωση του δεύτερου τριµήνου του 2008 (9 Ιουνίου 2008), ο διευθύνων 

σύµβουλος της τράπεζας, Dick Fuld, δεχόταν συνεχείς συστάσεις τόσο από τον Geitner όσο 

και από τον Paulson, είτε να πουλήσει την τράπεζα είτε να βρει άµεσα κάποιον στρατηγικό 

επενδυτή (Valoukas, 2010).         

 Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι πολλοί ανταγωνιστές της Lehman 

Brothers, ήδη από τα µέσα του 2007, προχώρησαν προνοητικά σε µια σειρά σηµαντικών 

ενεργειών, προκειµένου για την ενίσχυση των κεφαλαίων τους και την θωράκιση των 

ισολογισµών τους. ∆εν είναι τυχαίο ότι κανένα από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία 

ακολούθως θα αναφέρουµε, δεν κατέρρευσε ή πτώχευσε. Μάλιστα, τα σηµαντικότερα εξ’ 

αυτών ήταν: 



72 

 

1) Η τράπεζα Citibank, η οποία στις 22 Φεβρουαρίου 2008 προχώρησε στην έκδοση 

προνοµιούχων µετοχών αξίας 30 δις $, από τα οποία 7,5 δις $ αγοράστηκαν από τον 

Κρατικό Επενδυτικό Οργανισµό του Abu Dhabi. 

2) Η επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley, η οποία προχώρησε στην αύξηση του 

µετοχικού της κεφαλαίου κατά 5 δις $, µε αγοραστή τον Κινεζικό Οργανισµό 

Επενδύσεων. 

3) Η Bank of America, η οποία στις 4 Ιανουαρίου του 2008 εξέδωσε συνολικά 12,9 δις 

$ προνοµιούχων και κοινών µετοχών. 

4) Η τράπεζα UBS, η οποία στις 5 Μαρτίου 2008 προχώρησε στην έκδοση 11,7 δις $ 

µετατρέψιµων µετοχών, µε κυριότερους αγοραστές τον Επενδυτικό Οργανισµό της 

Σιγκαπούρης και επενδυτές από την Μέση Ανατολή. 

5) Η επενδυτική τράπεζα Merrill Lynch, η οποία προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού 

της κεφαλαίου κατά 6,2 δις $, µετά την ανακοίνωση ζηµιών για το έτος 2007. Μια 

πολύ σηµαντική λεπτοµέρεια στην περίπτωση της συγκεκριµένης επενδυτικής 

τράπεζας ήταν ότι εξέδωσε τις νέες µετοχές στην τιµή των 48$, µε µία έκπτωση 

(discount) δηλαδή της τάξης του 12,1% περίπου από την τρέχουσα –τότε- τιµή των 

54,63$, στην οποία διαπραγµατευόταν η τιµή της µετοχής. Αυτό ήταν σηµαντικό, 

διότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Lehman Brothers δεν προχώρησε 

στην σύναψη συµφωνιών ήταν το γεγονός ότι οι δυνητικοί επενδυτές δεν 

προσέφεραν κάποια υπεραξία (premium), προκειµένου να συµµετάσχουν 

επενδυτικά, αλλά αντίθετα απαιτούσαν έκπτωση επί του δοθέντος τιµήµατος. 

Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2008, η Merrill Lynch εξέδωσε επιπλέον 6,6 δις $ 

προνοµιούχων µετοχών σε µια οµάδα διεθνών επενδυτών. 

Ενώ, λοιπόν, οι ανταγωνιστές της Lehman Brothers προχωρούσαν σε κινήσεις 

ενίσχυσης της οικονοµικής τους ευρωστίας, η Lehman Brothers όχι µόνο δεν προχώρησε σε 

ανάλογες κινήσεις, αλλά απέρριψε µια σειρά προτάσεων στρατηγικής συνεργασίας, καθώς 

και αγοράς µετοχών της από σηµαντικούς και διεθνούς εµβέλειας οργανισµούς, πολλοί από 

τους οποίους ήταν κρατικοί οργανισµοί εύρωστων οικονοµικά χωρών της Ασίας και της 

Μέσης Ανατολής.          

 Μια σειρά από λόγους οδήγησαν την επενδυτική τράπεζα στην απόρριψη αυτών των 

προτάσεων, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο τόσο στην σταδιακή µείωση της 
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εµπιστοσύνης προς την τράπεζα όσο και στην τελική της κατάρρευση. Οι κυριότεροι λόγοι 

για τους οποίους η τράπεζα απέρριψε τις προτάσεις (Valoukas, 2010)35 ήταν: 

i. οι προτάσεις τις οποίες δεχόταν η επενδυτική τράπεζα δεν εµπεριείχαν υπεραξία 

(premium) επί της τιµής στην οποία κατά καιρούς διαπραγµατευόταν η µετοχή της 

ώστε να αποτελούν ελκυστικές λύσεις. 

ii.  η Lehman Brothers πίστευε ότι εάν προχωρούσε σε αύξηση του µετοχικού της 

κεφαλαίου θα έστελνε το µήνυµα στην αγορά ότι βρίσκεται σε αδύναµη θέση, 

γεγονός το οποίο θα αποτελούσε επιζήµια εξέλιξη για την τράπεζα και 

iii.  η πεποίθηση του διευθύνοντος συµβούλου της τράπεζας, Dick Fuld, ότι η Fed θα 

επενέβαινε προκειµένου να διασωθεί η τράπεζα. 

Εν συνεχεία αναλύουµε τις προτάσεις που δέχθηκε αλλά απέρριψε η Lehman 

Brothers ως κάτωθι: 

1η περίπτωση: Στις 9 Ιανουαρίου του 2008, η Lehman Brothers απέρριψε πρόταση αγοράς 

µετοχών της από τον επενδυτικό οργανισµό του Κουβέιτ (Kuwait Investment Authority). 

Μάλιστα, ο διευθύνων σύµβουλος της Lehman Brothers Ευρώπης, Jeremy Isaacs, ανέφερε 

ως αιτία της απόρριψης την µη ύπαρξη υπεραξίας τουλάχιστον ενός +12% από τα επίπεδα 

των 58$ που διαπραγµατευόταν η µετοχή. 

2η περίπτωση: Στις 31 Ιανουαρίου του 2008, η Τράπεζα Ανάπτυξης της Νότιας Κορέας 

(Korea Development Bank), ένα κρατικού ενδιαφέροντος επενδυτικό κεφάλαιο, πρότεινε την 

επένδυση 2 έως 3 δις $ µε αντάλλαγµα ένα µειοψηφικό ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο της 

Lehman Brothers. Πάλι η τράπεζα απέρριψε την πρόταση µε το αιτιολογικό ότι δεν 

επιθυµούσε να προβεί σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου σε τιµή η οποία θα 

εµπεριείχε έκπτωση σε σχέση µε την τρέχουσα. Η Νότια Κορέα επέστρεψε αργότερα µέσω 

του ίδιου επενδυτικού οχήµατος, αλλά και πάλι οι διαπραγµατεύσεις τελικώς ναυάγησαν, 

όταν ο διευθύνων σύµβουλος της Lehman Brothers, Dick Fuld, απαίτησε τιµή 17$ στις 9 

Σεπτεµβρίου 2008, όταν η τιµή της Lehman Brothers διαπραγµατευόταν στα 8$. Πέραν 

αυτού, σηµαντικό ρόλο στην απόρριψη της πρότασης αποτέλεσε και η πεποίθηση του 

                                                           
35 Η διάσωση των δύο εταιριών πραγµατοποιήθηκε µέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 100 δις 
$, τόσο στην Fannie Mae όσο και στην Freddie Mac. Τα εν λόγω ποσά χορηγήθηκαν για λογαριασµό 
του αµερικάνικου δηµοσίου, το οποίο και θα αποκτούσε ποσοστό 79,9% στις δύο επιχειρήσεις, 
σηµατοδοτώντας την µεγαλύτερη κρατικοποίηση στην ιστορία των ΗΠΑ. 
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διευθύνοντος συµβούλου της τράπεζας, Dick Fuld, ότι η Fed θα επενέβαινε προκειµένου να 

διασωθεί η τράπεζα, εάν κάτι τέτοιο κρινόταν απαραίτητο. 

3η περίπτωση: Στις 15 Μαρτίου του 2008, ο Επενδυτικός Οργανισµός του Ντουµπάϊ 

(Investment Corporation of Dubai), ένα επενδυτικό κεφάλαιο συµφερόντων του 

πετρελαιοπαραγωγού κράτους της Μέσης Ανατολής, εξέφρασε το ενδιαφέρον του να 

επενδύσει στην επενδυτική τράπεζα, κατά προτίµηση µέσω συµµετοχής σε αύξηση του 

µετοχικού της κεφαλαίου. Η Lehman Brothers απέρριψε την πρόταση, υπό το σκεπτικό ότι η 

κεφαλαιουχική κατάσταση και η ρευστότητα της εταιρίας ήταν τέτοια που δεν έκρινε 

σκόπιµη την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. 

4η περίπτωση: Στις 28 Μαρτίου του 2008, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Lehman Brothers, 

Dick Fuld, και ο ιδρυτής του επενδυτικού κολοσσού Berkshire Hathaway, Warren Buffet, 

εξέτασαν την πιθανότητα να επενδύσει η εταιρία Berkshire Hathaway 2 δις $ υπό τη µορφή 

προνοµιούχων µετοχών στην Lehman Brothers. Ωστόσο, κι εδώ, η τράπεζα απέρριψε την 

πρόταση, διότι η µεν Berkshire Hathaway επιθυµούσε οι προνοµιούχες µετοχές να έχουν 

δικαίωµα µετατροπής στα 40$, η δε πλευρά της Lehman Brothers επιθυµούσε µια υπεραξία 

της τάξης του +40% µε τιµή µετατροπής στα 56$. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι η τρέχουσα 

τιµή της µετοχής τότε ανέρχοταν στα 37,87$ (κατά την ολοκλήρωση των συναλλαγών της 

28ης Μαρτίου 2008). Ακόµη, θα πρέπει να σηµειωθεί και η ποιοτική διάσταση της εν λόγω 

απόρριψης, καθώς ο ιδρυτής της Berkshire Hathaway, Warren Buffet, αποτελούσε και 

αποτελεί µια – θρυλικών διαστάσεων – µορφή της Wall Street, η δε συµµετοχή του σε 

οποιαδήποτε εταιρία προσέδιδε αυτόµατα εικόνα ισχύος και αξιοπιστίας. ∆εν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι στις 23 Σεπτεµβρίου του 2008 η Berkshire Hathaway επένδυσε 5 δις $, υπό τη 

µορφή των προνοµιούχων µετοχών, στον ανταγωνιστή της Lehman Brothers, την Goldman 

Sachs. 

5η περίπτωση: Στα µέσα Ιουλίου του 2008, η Lehman Brothers βρισκόταν σε διαδικασία 

συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων µε την τράπεζα Bank of America προκειµένου για την 

πραγµατοποίηση συγχώνευσης µεταξύ της Lehman Brothers και του βραχίονα επενδυτικής 

τραπεζικής της Bank of America. Η σηµασία της πραγµατοποίησης αυτής της συµφωνίας 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο ίδιος ο – τότε – Υπουργός Οικονοµικών Henry Paulson 

παρότρυνε τον διευθύνοντα σύµβουλο της Bank of America, Ken Lewis, να προχωρήσει 

στην πραγµατοποίηση της συγχώνευσης, θεωρώντας  ότι η εν λόγω συγχώνευση θα απέτρεπε 

την κατάρρευση της Lehman Brothers. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση η ζητούµενη 
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τιµή πραγµατοποίησης της συµφωνίας ανερχόταν στα 25$ ανά µετοχή, εµπεριέχοντας 

premium της τάξης του +38,8%, δεδοµένου ότι η τιµή της µετοχής της Lehman 

διαπραγµατευόταν στα 18$. Επιπλέον, η µη εύρεση συµφωνίας, όσον αφορά στα ποσοστά τα 

οποία θα κατείχε η κάθε τράπεζα στο κοινό σχήµα, και η µεγάλη έκθεση της Lehman 

Brothers στον κλάδο ακινήτων απέτρεψαν την ολοκλήρωση της συµφωνίας. 

6η περίπτωση: Στις 14 Σεπτεµβρίου του 2008, η άρνηση της Βρετανικής Επιτροπής Ελέγχου 

Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων (Financial Services Authority) να παρακάµψει την 

νοµοθετική διάταξη, η οποία προέβλεπε ότι η απόφαση εξαγοράς της Lehman Brothers από 

την Barclays Bank θα έπρεπε να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της 

Barclays Bank, αποτέλεσε τον καθοριστικότερο παράγοντα µαταίωσης της συγκεκριµένης 

συµφωνίας. ∆εδοµένου δε ότι: 1) η Barclays Bank αποτελούσε ουσιαστικά τον τελευταίο 

ενδιαφερόµενο αγοραστή, 2) η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν θα προέβαινε σε 

παροχή χρηµατοπιστωτικής διευκόλυνσης προς την Lehman Brothers και 3) οι 

συµµετέχουσες στη συνεδρίαση της 13ης – 14ης Σεπτεµβρίου 2008 τράπεζες δεν διέθεταν 

κάποια εναλλακτική πρόταση για την διάσωση της Lehman Brothers κι έτσι η περίπτωση της 

Barclays Bank αποτέλεσε και την τελευταία δυνατότητα να αποφευχθεί η κατάθεση 

πτώχευσης της Lehman Brothers στις 15 Σεπτεµβρίου 2008.    

γ) Η υπερέκθεση (overexposure) στον κλάδο ακινήτων 

Η αλλαγή του επιχειρησιακού µοντέλου της Lehman Brothers (γεγονός το οποίο έλαβε χώρα 

το 2006), η οποία οδήγησε στην υπερέκθεση στον κλάδο ακινήτων, αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα αίτια κατάρρευσής της.       

 Το υπόβαθρο, στο οποίο στηρίχθηκε η αλλαγή του επιχειρηµατικού µοντέλου, ήταν η 

πεποίθηση της παροχής βοήθειας από την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε συνδυασµό 

µε το γεγονός ότι το ύψος της κερδοφορίας της Lehman Brothers επηρέαζε καταλυτικά το 

µέγεθος των τελικών απολαβών των στελεχών της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παραδοσιακά, 

οι επενδυτικές τράπεζες διένειµαν το 50% των εσόδων τους κατά µέσο όρο στα στελέχη τους 

(Williams, 2010). ∆εδοµένου δε ότι οι εργαζόµενοι στην Lehman Brothers κατείχαν 

αθροιστικά ποσοστό περίπου 30% της εταιρίας (συµπεριλαµβανοµένων των ανωτάτων 

στελεχών, όπως π.χ. ο CEO της εταιρίας Dick Fuld), η πτώση της Lehman Brothers είχε 

άµεσο αντίκτυπο στον πλούτο των ίδιων στελεχών.      

 Το εργαλείο, µέσω του οποίου πραγµατοποιήθηκε η εφαρµογή της νέας εταιρικής 

πολιτικής, ήταν η αύξηση του µεγέθους του ισολογισµού και η συνακόλουθη αύξηση του 
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∆είκτη Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης της εταιρίας.     

 Έτσι, το 2006, η Lehman Brothers υιοθέτησε ένα περισσότερο επιθετικό µοντέλο 

επιχειρησιακής στρατηγικής υλοποιώντας επενδύσεις σε – δυνητικά – υψηλού περιθωρίου 

κέρδους κλάδους, οι οποίοι ωστόσο παρουσίαζαν και µεγαλύτερο ρίσκο (σε σχέση µε τις 

παραδοσιακές επενδυτικές δραστηριότητες της Lehman Brothers). Πιο συγκεκριµένα, η 

τράπεζα πραγµατοποίησε κεφαλαιουχικές επενδύσεις κυρίως στους εξής τρεις τοµείς: 

1. εµπορικές και οικιστικές αναπτύξεις ακινήτων (commercial and residential real 

estate), 

2. µοχλευµένα δάνεια (leveraged lending) και 

3. επενδύσεις ιδιωτικών επιχειρηµατικών κεφαλαίων (private – equity investments). 

Αυτές οι επενδύσεις ήταν δύσκολα ρευστοποιήσιµες, γενικά εκ φύσεώς τους και 

ειδικά στην περίπτωση όπου η οικονοµία περνούσε σε περίοδο ύφεσης. Επίσης, απαιτούσαν 

την δέσµευση σηµαντικών κεφαλαίων από την πλευρά της τράπεζας.   

 Μια από τις σηµαντικότερες πτυχές της µεταβολής της στρατηγικής της Lehman 

Brothers είναι ότι η εφαρµογή της εντατικοποιήθηκε µετά την εµφάνιση της κρίσης στον 

κλάδο των ενυπόθηκων δανείων χαµηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης στα τέλη του 2006. Οι 

αρνητικές ενδείξεις (warning signs) της κάµψης της αγοράς ακινήτων ήταν εκ των προτέρων 

γνωστές. Η πρώτη ήταν η αύξηση του ποσοστού πτώχευσης των ληπτών στεγαστικών 

δανείων από 9,8% το 2004 στο 10,2% το 2005 και στο 13% το 2006. Η δεύτερη ήταν η 

σταδιακή κάµψη των τιµών των ακινήτων στις ΗΠΑ. Η Τρίτη σηµαντική ένδειξη ήταν η 

ραγδαία επιδείνωση της αγοράς των CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities, 

δηλαδή τίτλων χρέους εξασφαλισµένων µε δάνεια επαγγελµατικής ανάπτυξης ακινήτων), η 

οποία αφ’ ενός µεν κατέρρευσε στο α’ και β’ τρίµηνο του 2008, αφ’ ετέρου κατέγραψε 

µηδενική δραστηριότητα καθ’ όλη την διάρκεια του β’ εξαµήνου του 2008.  

 Η συνολικά ραγδαία πτώση της εν λόγω αγοράς αντικατοπτρίστηκε και στους όγκους 

τιτλοποιήσεων που πραγµατοποίησε η ίδια η Lehman Brothers, µε µια δραµατική 

συρρίκνωση κατά 85,6% για το 4ο τρίµηνο του 2007 σε σχέση µε το 3ο τρίµηνο του 2007, το 

οποίο αποτέλεσε το τέταρτο προειδοποιητικό σηµάδι.     

 Με φόντο αυτό το συνεχώς επιδεινούµενο οικονοµικό περιβάλλον και παρά τα 

προειδοποιητικά σηµάδια, η Lehman Brothers προχώρησε στην εφαρµογή του 

επιχειρηµατικού της σχεδίου, αυξάνοντας την έκθεσή της στον κλάδο των ακινήτων. Αυτή η 

συνεχής επιδίωξη της επιθετικής και αναπτυξιακής στρατηγικής βασίστηκε πάνω σε δύο 
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υποθέσεις από την διοικητική οµάδα της. Η πρώτη ήταν ότι το management της τράπεζας 

πίστευε ότι η κρίση των ενυπόθηκων δανείων χαµηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης δεν θα 

επεκτεινόταν στις υπόλοιπες αγορές και στην οικονοµία γενικότερα. Η δεύτερη υπόθεση 

ήταν ότι η εν λόγω κρίση αποτελούσε µια ευκαιρία για την Lehman Brothers να επεκτείνει τα 

µερίδια αγορά της, την ίδια στιγµή όπου οι ανταγωνιστές της περιόριζαν την έκθεσή τους στο 

συγκεκριµένο κλάδο (Williams, 2010). Άλλωστε, η Lehman Brothers είχε επωφεληθεί 

πολλές φορές στο παρελθόν από την υιοθέτηση τέτοιων «αντικυκλικών» στρατηγικών, 

δηλαδή αύξησης των µεριδίων αγοράς σε κλάδο ή κλάδους που αντιµετωπίζουν ύφεση, µε 

αποτέλεσµα η διοικητική οµάδα της Lehman Brothers να πιστεύει ότι θα µπορούσε να 

επωφεληθεί η εταιρία κατά τον ίδιο τρόπο. Οι συνέπειες αυτής της στρατηγικής ήταν: 

1) οι σηµαντικές ζηµίες που κατέγραψε η τράπεζα στο 2ο και 3ο τρίµηνο του 2008, λόγω 

των µεγάλων αποµειώσεων στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της (2,8 δις $ και 

3,9 δις $ αντίστοιχα), 

2) η ολοένα και µεγαλύτερη εξάρτηση της τράπεζας από την διατραπεζική αγορά, λόγω 

της συνεχώς αυξανόµενης δέσµευσης κεφαλαίων της στον κλάδο των ακινήτων και 

των υπολοίπων επιχειρηµατικών τοµέων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια 

του 1ου τριµήνου του 2008, η Lehman Brothers χρειαζόταν 200 δις $ ανά ηµέρα 

προκειµένου να µπορεί να χρηµατοδοτεί µέσω της διατραπεζικής αγοράς (short – 

term borrowing repo market) τις καθηµερινές της δραστηριότητες. Με άλλα λόγια 

χρειαζόταν σχεδόν 8 φορές τα κεφάλαιά της για την οµαλή λειτουργία της (το 

µετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν στα 24,83 δις $ το 1ο τρίµηνο του 2008), το οποίο 

αποτέλεσε ένα βασικό λόγο για τον οποίο η τράπεζα παραποίησε της δηµοσιευθείσες 

οικονοµικές καταστάσεις της και 

3) η αύξηση του ∆είκτη Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης της εταιρίας από 23,94 το 

2004 στο 26,41 το 2006 και στο 30,73 το 2007 (σηµατοδοτώντας µια αύξηση της 

τάξης του +28,36 % κατά τη διάρκεια µόλις τριών ετών). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

4.1  Συµπεράσµατα 

Στις σύγχρονες επιχειρήσεις τα συµφέροντα των µεγαλοµετόχων, µικροµετόχων, 

διευθυντικών στελεχών και πιστωτών δεν ταυτίζονται πάντοτε. Αντιθέτως, εκδηλώνονται 

συχνά συγκρούσεις συµφερόντων ανάµεσα στις παραπάνω οµάδες µε αρνητικές συνέπειες 

στη λειτουργία της επιχείρησης, που σε µερικές περιπτώσεις οδηγούν στην κατάρρευσή της. 

Τα συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης επιδιώκουν να περιορίσουν τα σχετικά προβλήµατα, 

αλλά αδυνατούν να τα εξαλείψουν τελείως. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, υπό την πίεση 

δυσµενών επιχειρηµατικών εξελίξεων στη Βρετανία (αλλά και σε άλλες χώρες), ξεκίνησε µια 

πρωτοβουλία µεταρρύθµισης του συστήµατος εταιρικής διακυβέρνησης των Βρετανικών 

επιχειρήσεων που µεταδόθηκε σύντοµα σε πολλές χώρες σε όλες τις ηπείρους. Τα εµπειρικά 

ευρήµατα ενισχύουν την άποψη πως οι µεταρρυθµίσεις έχουν θετικές επιπτώσεις στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων. Στη χώρα µας, οι σχετικές µεταρρυθµίσεις εισήχθησαν για 

πρώτη φορά µε το Νόµο 3016/2002. Σαν πρώτη προσπάθεια µεταρρύθµισης του συστήµατος 

εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα µας, ο Νόµος 3016 αποτελεί µια πολύ θετική εξέλιξη που 

θωρακίζει περαιτέρω το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς. Στη συνέχεια 

ακολούθησαν κι άλλες πρωτοβουλίες µε πιο πρόσφατη τον Κώδικα Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης του Σ.Ε.Β..         

 Όσον αφορά συγκεκριµένα τον τραπεζικό κλάδο, αυτός χαρακτηρίζεται από συχνές 

και µεγάλες σε µέγεθος αποτυχίες – χρεοκοπίες των τραπεζών. Ακόµη και οι προηγµένες 

χώρες, µε τις περίπλοκες τραπεζικές πρακτικές και τους ενδελεχείς εσωτερικούς ελέγχους, 

έχουν βιώσει κατά διαστήµατα περιόδους µεγάλων κινδύνων και κρίσεων ρευστότητας. 

Επίσης, είναι υπαρκτή µια έντονη σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των τραπεζιτών 

(µεγαλοµέτοχοι και ανώτατα στελέχη) και των άλλων ενδιαφεροµένων (επενδυτές 

εξωτερικού, καταθέτες και φορολογούµενοι). Όπως επεσήµανε ο Chad Leechor (1999), που 

εργάζεται στο τµήµα ανάπτυξης ιδιωτικού τοµέα της World Bank, είναι συχνά αρκετά λογικό 

για τους τραπεζίτες να αναλαµβάνουν επενδυτικούς κινδύνους που για τους άλλους είναι 

ιδιαίτερα υψηλοί (άποψη όµως που δεν στηρίζεται στην εξειδικευµένη γνώση που διαθέτουν 
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οι τραπεζίτες συγκρινόµενοι µε έναν κοινό επενδυτή).     

 Οι αποτελεσµατικές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, σε όλο το τραπεζικό 

σύστηµα αλλά και σε κάθε µία τράπεζα χωριστά, βοηθούν ουσιαστικά στην επίτευξη και τη 

διατήρηση της εµπιστοσύνης του κοινού σε σχέση µε την αξιοπιστία του τραπεζικού 

συστήµατος, γεγονός που αποτελεί βασικό παράγοντα για τη σωστή λειτουργία της 

οικονοµίας. Επιπλέον, επιτρέπουν στις εποπτικές αρχές να έχουν περισσότερη εµπιστοσύνη 

στις εσωτερικές ελεγκτικές διαδικασίες της τράπεζας. Η ανεπαρκής εταιρική διακυβέρνηση 

µπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της εµπιστοσύνης των αγορών προς τις τράπεζες σε ότι 

αφορά την ικανότητά τους να διαχειριστούν κατάλληλα τα κεφάλαια τόσο των µετόχων όσο 

και των καταθετών. Η έλλειψη αυτή της εµπιστοσύνης έχει σαν αποτέλεσµα την έντονη 

κρίση ρευστότητας και εκροής των αποταµιευµένων κεφαλαίων. Η πρόσφατη τραπεζική και 

χρηµατοοικονοµική κρίση επιβεβαιώνει τα παραπάνω µια που η κατάρρευση τραπεζικών 

κολοσσών στις Η.Π.Α. οδήγησε στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και στη µείωση της 

παραγωγής µε απρόβλεπτες ακόµα συνέπειες στα µακροοικονοµικά µεγέθη.  

 Η εταιρική διακυβέρνηση για τα τραπεζικά ιδρύµατα είναι αναµφισβήτητα 

µεγαλύτερης σπουδαιότητας απ' ότι για άλλες επιχειρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τον κρίσιµο 

οικονοµικό ρόλο διαµεσολάβησης των τραπεζών σε µια οικονοµία, την ανάγκη προστασίας 

των κεφαλαίων των καταθετών και του υψηλού βαθµού ευαισθησίας τους στις πιθανές 

δυσκολίες που προκύπτουν από τη µη αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνηση. Οι Adams & 

Mehran (2003) υποστηρίζουν στα συµπεράσµατα τους ότι η διαφοροποίηση που 

παρατηρείται στα συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης µεταξύ του τραπεζικού και 

βιοµηχανικού τοµέα θα µπορούσε ν’ αποτελέσει οδηγό για την κατηγοριοποίηση αρχών 

εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα µε τον τοµέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. 

Προτείνουν ότι αυτές οι διαφορές οφείλονται στις διαφορετικές επενδυτικές επιλογές και 

δυνατότητες που έχει µία τράπεζα σε σχέση µε µία βιοµηχανία, καθώς επίσης και στην 

ύπαρξη ρυθµιστικών κανόνων και νοµοθετηµάτων λειτουργίας και ελέγχου. Αυτές οι 

διαφορές είναι παρόµοιες µε εκείνες που υπάρχουν µεταξύ των βιοµηχανιών και των 

ασφαλιστικών εταιρειών (Talmor & Wallace, 2001), καθώς και µεταξύ των βιοµηχανιών και 

των 96 εταιριών δηµοσίων έργων (Booth, 2002). Αυτά τα συµπεράσµατα ενισχύουν την 

προσέγγιση ότι οι όποιες σχεδιαζόµενες µεταρρυθµίσεις στον τρόπο διακυβέρνησης του 

τραπεζικού τοµέα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ 

επιχειρήσεων που ανήκουν σε άλλους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας προκειµένου 

να είναι αποτελεσµατικές. Αλλά αυτό που απαιτείται από τους ερευνητές είναι να εξετάσουν 

εάν η εφαρµογή της εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό τοµέα έχει οποιαδήποτε 



80 

 

επίπτωση στη βελτίωση της αποδοτικότητας και των οικονοµικών µεγεθών.  

 Όσον αφορά την Τράπεζα Barings, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι αποτελεί 

χαρακτηριστική και πασίγνωστη περίπτωση κατάρρευσης εταιρείας λόγω ανεπαρκών 

συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης. Τα κύρια αίτια της κατάρρευσης ήταν ο µη 

διαχωρισµός αρµοδιοτήτων, η µη συµµόρφωση µε τα πορίσµατα του εσωτερικού ελέγχου, η 

απουσία διαχείρισης κινδύνου και η άγνοια της διοίκησης για τη φύση βασικών 

δραστηριοτήτων της τράπεζας. Η πτώχευση της έδωσε το έναυσµα στις ρυθµιστικές αρχές να 

υιοθετήσουν πιο αυστηρούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.    

 Όσον αφορά την Τράπεζα Lehman Brothers, η περίπτωσή της συνδέθηκε µε την 

πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση (2007-2009), η οποία αποτέλεσε απότοκο ενός 

συνδυασµού αιτιών. Αναλυτικότερα, τα κυριότερα αίτια της κρίσης ήταν η χαλαρή εποπτεία 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, οι παγκόσµιες µακροοικονοµικές ανισορροπίες, τα 

χαµηλά επιτόκια δανεισµού καθώς επίσης και η ραγδαία άνοδος του κλάδου των 

ενυπόθηκων δανείων χαµηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανώτατη 

διοίκηση της Lehman Brothers διετέλεσε καταλυτικό ρόλο στην πορεία της τελικής 

κατάρρευσής της. Αυτό οφείλεται στην πεποίθηση της διοικητικής της οµάδας (top 

management) ότι το µέγεθός της ήταν τόσο κρίσιµο και ζωτικό για την οικονοµία των ΗΠΑ 

(«too-big-to-fail» bank), ώστε εάν τελικά χρειαζόταν, η κυβέρνηση θα την διέσωζε. Αυτή 

ακριβώς η πεποίθηση οδήγησε στην υιοθέτηση µιας αντιθετικής (countercyclical) 

στρατηγικής, η οποία στόχευε στην αύξηση των µεριδίων αγοράς της τράπεζας, στους 

κλάδους των ακινήτων και των ενυπόθηκων δανείων χαµηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης 

(subprime loans). Η υψηλού ρίσκου αυτή απόφαση υλοποιήθηκε παρά τις προφανείς 

ενδείξεις συρρίκνωσης του κλάδου ακινήτων των ΗΠΑ ήδη από τα µέσα του έτους 2006. 

Επιπλέον, η προαναφερθείσα πεποίθηση και η απαίτηση σηµαντικών υπεραξιών (premium) 

επί της προσφερόµενης τιµής αποτέλεσαν τα δύο βασικά αίτια απόρριψης προτάσεων 

κεφαλαιακής ενίσχυσής της από διεθνούς εµβέλειας επενδυτές και κορυφαίες εµπορικές 

τράπεζες. Το σύνολο των προαναφερθέντων διοικητικών επιλογών επέδρασε καταλυτικά 

στις λειτουργικές ταµειακές ροές της τράπεζας. Το συγκεκριµένο λογιστικό µέγεθος αποτελεί 

σηµαντικό εργαλείο καταγραφής του κινδύνου χρεοκοπίας ενός επιχειρηµατικού 

οργανισµού, θέση η οποία αναδείχθηκε µε την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων της 

επενδυτικής τράπεζας. Τέλος, σήµερα είµαστε σε θέση να συµπεράνουµε ότι το β’ εξάµηνο 

του 2008 και το 2009 η παγκόσµια οικονοµία βρέθηκε αντιµέτωπη µε την χειρότερη ύφεση 

της µεταπολεµικής περιόδου, την απαρχή της οποίας σηµατοδότησε η χρεοκοπία της Lehman 

Brothers. Η κατάρρευση του διεθνούς εµπορίου και η αστάθεια του χρηµατοπιστωτικού 
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συστήµατος οδήγησαν στην ανάγκη κατασκευής ενός νέου παγκόσµιου εποπτικού πλαισίου 

του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, υπό την αιγίδα των είκοσι µεγαλύτερων οικονοµιών 

παγκοσµίως (G-20). Απόρροια αυτού θα είναι η λήψη µιας σειράς µέτρων µε στόχο την 

αποτροπή µιας νέας τραπεζικής κατάρρευσης και τα οποία συνίστανται στην ενίσχυση της 

διαφάνειας, την αύξηση του ύψους των απαιτούµενων κεφαλαίων, την αύξηση των επιπέδων 

ρευστότητας και την µείωση των επιπέδων µόχλευσης στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

 

 

4.2  Προτάσεις 

Λαµβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα ευαίσθητο ρόλο των τραπεζών στη διαµόρφωση της 

οικονοµίας µιας χώρας, πρέπει να υποβληθούν προς αξιολόγηση και συζήτηση οι παρακάτω 

προτάσεις
36 37: 

 

Α) Η ικανότητα και η ανεξαρτησία των µελών του ∆.Σ. είναι το βασικό στοιχείο της 

αποτελεσµατικής του λειτουργίας. Οι πολιτικές πρόσληψης, που προσδιορίζουν επακριβώς 

τις ανάγκες των διοικητικών συµβουλίων σε δεξιότητες και που αποσκοπούν στη διασφάλιση 

της αντικειµενικότητας και της ανεξάρτητης κρίσης των µελών τους, θα µπορούσαν να 

συµβάλουν στην ενίσχυση της ικανότητας του διοικητικού συµβουλίου να ελέγχει 

αποτελεσµατικά τη διεύθυνση του οργανισµού. Για τη διασφάλιση της αντικειµενικότητας 

και της ανεξάρτητης κρίσης των µελών του διοικητικού συµβουλίου µοιάζει αναγκαίο να 

ενισχυθούν οι µηχανισµοί που αποσκοπούν στην αποτροπή των συγκρούσεων συµφερόντων 

στο εσωτερικό του διοικητικού συµβουλίου, αλλά και στους κόλπους του 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού γενικότερα, ιδίως µε τη θέσπιση σαφών πολιτικών 

διαχείρισης των συγκρούσεων συµφερόντων. 

Τα µέλη του ∆.Σ θα πρέπει: 

� να αξιολογούνται από ανεξάρτητους φορείς µε βάση την επάρκεια των γνώσεών τους, 

των επαγγελµατικών τους εµπειριών αλλά και των δυνατοτήτων τους, ώστε να 

µπορέσουν να ανταποκριθούν στα ιδιαίτερα απαιτητικά καθήκοντα της θέσης τους, 

                                                           
36

 Εµµανουηλίδης Χρ. Ξενοφών, “Η Στρατηγική της εταιρικής διακυβέρνησης και η σπουδαιότητά 
της στη λήψη χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών”. 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009. 
37 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Πράσινη Βίβλος: Η εταιρική διακυβέρνηση στους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς και οι πολιτικές αποδοχών”, Βρυξέλλες, 2.6.2010. 
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� η τράπεζα θα πρέπει να φροντίσει για την αξιολόγηση του έργου του ∆.Σ. µε βάση το 

βαθµό επίτευξης των προγραµµατισµένων στόχων, καθώς και για τη συνεχή 

βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των µελών του ∆.Σ. µέσω εξειδικευµένων 

σεµιναρίων ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε µέλους, 

� τα µέλη θα πρέπει να δεσµεύονται όσον αφορά την πλήρη απασχόλησή τους και τον 

περιορισµό των άλλων ασχολιών τους, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι ανταγωνιστικές µε 

τα νέα τους καθήκοντα. 

Β) Ο βαθµός, η ποιότητα και ο όγκος των πληροφοριών που διοχετεύονται στα µέλη του ∆.Σ. 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από ουσιαστικό περιεχόµενο να είναι επαρκείς και να είναι στη 

διάθεση των µελών έγκαιρα. 

Γ) Η έννοια της διαρκούς ενηµέρωσης των στελεχών της τράπεζας, ανεξαρτήτως θέσεως, 

σχετικά µε την υιοθέτηση, εφαρµογή και αξιοποίηση των καλών πρακτικών της εταιρικής 

διακυβέρνησης, θα πρέπει να ενσωµατωθεί στη στρατηγική των τραπεζών. Η ύπαρξη κώδικα 

εταιρικής διακυβέρνησης, που απλά υπάρχει για να τεκµηριώνει την προσαρµογή της 

τράπεζας στις οδηγίες των εποπτικών αρχών, δεν στοιχειοθετεί και τη εφαρµογή του. 

∆) Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ανεξαρτησία και η εξουσία των αρµοδίων για τη 

διαχείριση κινδύνων, ιδίως µε την ενδυνάµωση της ιεραρχικής θέσης του διευθυντή 

κινδύνων (CRO). Θα ήταν ειδικότερα επιθυµητό ο διευθυντής κινδύνων να έχει, στο 

σύστηµα εσωτερικής οργάνωσης ενός χρηµατοπιστωτικού οργανισµού, θέση τουλάχιστον 

ισότιµη µε εκείνη του οικονοµικού διευθυντή και να µπορεί να ενηµερώνει άµεσα το 

διοικητικό συµβούλιο για οποιονδήποτε προβληµατισµό σχετικά µε τους κινδύνους. Η 

θέσπιση στενών σχέσεων µεταξύ του διευθυντή κινδύνων και του διοικητικού συµβουλίου 

(και της επιτροπής κινδύνων του) θα µπορούσε επίσης να συµβάλλει στην ενίσχυση του 

ρόλου του διευθυντή κινδύνων. Μια βελτίωση του συστήµατος επικοινωνίας των αρµοδίων 

για τη διαχείριση κινδύνων µοιάζει επίσης επιθυµητή, ιδίως µέσω µιας διαδικασίας 

παραποµπής στην ιεραρχία για την επίλυση των συγκρούσεων και των προβληµάτων που 

ανακύπτουν. 

Ε) Θα ήταν επιθυµητή η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των εξωτερικών ελεγκτών και 

των εποπτικών αρχών ώστε να προκύπτουν οφέλη από τις γνώσεις που διαθέτουν οι ελεγκτές 

για τους επιµέρους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς αλλά και για τον χρηµατοπιστωτικό 
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τοµέα εν γένει, λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµών που αφορούν τη τήρηση του 

επαγγελµατικού απορρήτου. 

ΣΤ) Είναι απαραίτητο να επανακαθοριστεί και να ενισχυθεί ο ρόλος των εποπτικών αρχών 

στην εσωτερική διακυβέρνηση των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Θα πρέπει πάντως να 

υπάρχει µέριµνα για τη διατήρηση σαφούς διαχωρισµού των ρόλων και των ευθυνών µεταξύ 

των εποπτών και των οργάνων διοίκησης του οργανισµού. Ειδικότερα, θα µπορούσε να 

εξεταστεί η θέσπιση υποχρέωσης των εποπτικών αρχών να ελέγχουν την ορθή λειτουργία και 

την αποτελεσµατικότητα του διοικητικού συµβουλίου, όπως επίσης και του τακτικού 

ελέγχου του τρόπου διαχείρισης των κινδύνων, ώστε να βεβαιώνονται για την 

αποτελεσµατικότητά του. Θα ήταν σκόπιµο οι εποπτικές αρχές να ενηµερώνουν το 

διοικητικό συµβούλιο σχετικά µε τις αδυναµίες που διαπιστώνουν ώστε ο 

χρηµατοπιστωτικός οργανισµός να µπορεί να τις αντιµετωπίζει εγκαίρως. 

Ζ) Ο προσδιορισµός του ύψους της αµοιβής των ανώτατων διοικητικών στελεχών να γίνεται 

από ανεξάρτητους εξωτερικούς συµβούλους. Επίσης, η αµοιβή τους να είναι συνδεδεµένη 

τόσο µε βραχυπρόθεσµα όσο και µε µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα ώστε να περιοριστεί το 

φαινόµενο των άµεσων κερδών, αλλά και της µελλοντικής χρεοκοπίας. Ακόµη, προτείνεται η 

περιοδική αξιολόγηση του προσφερόµενου έργου των ανώτατων στελεχών και ο 

προσδιορισµός των ευθυνών τους στην περίπτωση δυσµενούς απόκλισης των 

αποτελεσµάτων. 

Η) Η διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων, µέσω του διαδικτύου online (τηλεδιασκέψεις), 

θα συµβάλλει στην πιο ουσιαστική και αποτελεσµατική συµµετοχή της πλειοψηφίας των 

µετόχων σε κρίσιµες εταιρικές αποφάσεις. Ο κάθε µέτοχος, που επιθυµεί να παρακολουθήσει 

αλλά και να συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση, θα έχει τη δυνατότητα αυτή καθώς και το 

δικαίωµα να ψηφίζει µέσω του διαδικτύου. 

Θ) Η δηµιουργία ενός µη κερδοσκοπικού φορέα, µε τη συµµετοχή ακαδηµαϊκών και 

έµπειρων στελεχών, πιστεύεται ότι θα καλύψει το τεράστιο κενό που υπάρχει όσον αφορά τη 

σωστή ενηµέρωση των επενδυτών – µικροµετόχων σε σχέση µε την αξιολόγηση της πορείας 

µιας εισηγµένης στο χρηµατιστήριο επιχείρησης. Ο φορέας αυτός θα δηµοσιεύει περιοδικά, 

στοιχεία και αντικειµενικά τεκµηριωµένες απόψεις σχετικά µε τους επενδυτικούς κινδύνους 

ή τις ευκαιρίες τοποθέτησης των κεφαλαίων των ενδιαφεροµένων επενδυτών. Παράλληλα, 
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θα είναι σε θέση να διοχετεύει, µέσω του διαδικτύου, καθηµερινές πληροφορίες και σχόλια 

όσον αφορά την πορεία των επιχειρήσεων αλλά και της οικονοµίας γενικότερα.  
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