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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Αναγκαιότητα ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί το σύνολο των σχέσεων που δηµιουργούνται, σε 

µια επιχείρηση, ανάµεσα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στους µετόχους και στους 

άλλους ενδιαφεροµένους για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού πλάνου της, για την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί και για την παρακολούθηση της 

επίδοσης της. Η εταιρική διακυβέρνηση, λοιπόν, αποτελεί µια «σύµβαση» που 

παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα στη διοίκηση και στους µετόχους να προωθούν τη 

µεγιστοποίηση της αξίας της µέσα από την ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας 

και της βιώσιµης ανάπτυξης. 

 

Η αναγκαιότητα ενός πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις έχει 

γίνει αντικείµενο εντατικής µελέτης στην διεθνή επιστηµονική κοινότητα την 

τελευταία 30ετία, περισσότερο, λόγω των πολλών αµερικάνικων και ευρωπαϊκών 

επιχειρηµατικών σκανδάλων, µε φαινόµενα όπως η πρόσκαιρη κερδοσκοπία µελών 

της διοίκησης, η κακοδιαχείριση, λάθος χειρισµών και ανήθικων επιχειρηµατικών 

πολιτικών και πρακτικών. Μέσα από την αυτή τη διεθνή εµπειρία άρχισε να 

διαµορφώνεται το νοµικό και το θεσµικό πλαίσιο κανόνων και εφαρµογών της 

εταιρικής διακυβέρνησης, όπως το γνωρίζουµε σήµερα. Η µελέτη της επιρροής της 

εφαρµογής της εταιρικής διακυβέρνηση στην επίδοση των επιχειρήσεων αποτέλεσε 

ερευνητικό αντικείµενο πολλών επιστηµόνων, ειδηµόνων και επιχειρηµατικών 

φορέων που ασχολήθηκαν µε τη στατιστική ανάλυση ιστορικών δεδοµένων. 

 

Βέβαια, οι έρευνες που έχουν γίνει, συνήθως, βασίζονται σε επιχειρήσεις που είναι 

εισηγµένες, όπου και υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη για την εφαρµογή των µηχανισµών 

εταιρικής διακυβέρνησης για την προστασία του πλούτου των µετόχων. Ωστόσο, 

σηµαντική έκταση λαµβάνει και η µελέτη της εταιρικής διακυβέρνησης ως µέσο για 

την επίτευξη επιχειρησιακών στρατηγικών και στόχων. 
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Η εταιρική διακυβέρνηση, πέρα από τις πτυχές της παρακολούθησης και του ελέγχου, 

στόχο έχει να εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην λειτουργία του µάνατζµεντ ώστε, από 

τη µια πλευρά, να ελαττωθεί το ρίσκο των µετόχων, από την άλλη, να επωφεληθούν 

κατά το µέγιστο από την επίδοση της επιχείρησης. 

 

Ειδικά θέµατα που έχουν εξεταστεί στα πλαίσια της στρατηγικής και της εταιρικής 

διακυβέρνησης, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία είναι: α) ο ρόλος των µη εκτελεστικών 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου β) η αξία των ανοιχτών σχέσεων µεταξύ τω 

εκτελεστικών µελών και των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και γ) οι ανταγωνιστικές και οι συµπληρωµατικές σχέσεις ανάµεσα στον πρόεδρο του  

∆ιοικητικού Συµβουλίου και του µάνατζερ.  

 

Το εγχείρηµα της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί µία προσπάθεια συλλογής, 

ανάλυσης και κριτικής των παραγόντων της εταιρικής διακυβέρνησης που 

επηρεάζουν την επίδοση της επιχείρησης, βάσει της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, και 

δεύτερον, η εξέταση του πρακτικού ρόλου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην επίδοση 

των επιχειρήσεων των µη εισηγµένων εταιριών, στα πλαίσια της ελληνικής 

πραγµατικότητας.  

 

1.2 ∆ιάρθρωση ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία χωρίζεται δύο µέρη. Το πρώτο περιλαµβάνει τη 

θεωρητική προσέγγιση του θέµατος της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιρροής 

της στην επίδοση των επιχειρήσεων (κεφάλαια. 2, 3, 4). Το δεύτερο µέρος 

περιλαµβάνει το ερευνητικό κοµµάτι και την ανάλυση των συµπερασµάτων της 

έρευνας.  

 

Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο 2 κάνουµε µια εισαγωγή στην έννοια και προέλευση 

της εταιρικής διακυβέρνησης, σηµειώνοντας τα κύρια χαρακτηριστικά της που είναι 

τα δικαιώµατα των µετόχων και η προστασία τους, η διαφάνεια, η αποκάλυψη 

πληροφοριών, ο έλεγχος,  ρόλος του µάνατζερ και των εκτελεστικών µελών και ο 

ρόλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Στο κεφάλαιο 3 γίνεται µια επισκόπηση 

ερευνών, βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. ελληνικής και ξένης, σχετικά µε την 
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εταιρική διακυβέρνηση και των µηχανισµών που επηρεάζουν την επίδοση των 

επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται διεξοδική ανάλυση, µε βάση την επιλεγµένη 

βιβλιογραφία, του κάθε µηχανισµού της εταιρικής διακυβέρνησης και των ερευνών 

που έχουν πραγµατοποιηθεί και αφορούν την επιρροή τους στην επίδοση των 

επιχειρήσεων, όπου και διεξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα. 

 

Στο δεύτερο µέρος (κεφάλαιο 5) περιλαµβάνεται η έρευνα µε αντικείµενο την 

εταιρική διακυβέρνηση-ο πρακτικός ρόλο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις µη 

εισηγµένες επιχειρήσεις, στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητας. Το ερευνητικό 

µέρος περιλαµβάνει το σκοπό της διεξαγωγής της έρευνας, τη δοµή του 

ερωτηµατολογίου και τη διεξαγωγή των αποτελεσµάτων µε τη βοήθεια της 

στατιστικής ανάλυσης. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται ο έλεγχος κανονικότητας του 

ερωτηµατολογίου, παρατίθενται τα περιγραφικά αποτελέσµατα της έρευνας και 

γίνεται ο έλεγχος γραµµικής συσχέτισης των ερωτήσεων. Τέλος, στο 6 κεφάλαιο  

παρατίθενται τα συµπεράσµατα της έρευνας από την ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

της και οι προτάσεις.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση του θέµατος βασίστηκε κυρίως σε έρευνες, βιβλία, 

άρθρα, νόµους και διαδικτυακές πηγές σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση και την 

επιρροή της στην επίδοση των επιχειρήσεων, το θεσµικό πλαίσιο και τους κώδικες 

εταιρικής διακυβέρνησης που κυκλοφορούν σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Αυστραλία. 

 

∆εν υπάρχει, όµως, συγκεκριµένη συνταγή για µια επιτυχηµένη εταιρική 

διακυβέρνηση, διότι η κάθε επιχείρηση έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας και 

διακυβέρνησης. Παρόλα αυτά υπάρχουν δύο αρχές η οποίες, στα πλαίσια της καλής 

εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να ακολουθούνται. Η µία είναι, ότι το µάνατζµεντ 

πρέπει να είναι ελεύθερο να διοικεί την επιχείρηση µε τις λιγότερες παρεµβολές, και 

η δεύτερη, ότι το µάνατζµεντ πρέπει να είναι υπόλογο στους µετόχους για τις 

ενέργειες του. 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση λειτουργεί και ως µέσο για την επίτευξη επιχειρησιακών 

στρατηγικών και στόχων. Ο ορθός συνδυασµός των µηχανισµών εταιρικής 

διακυβέρνησης και στρατηγικής είναι το σηµερινό ζητούµενο, που ενδεχοµένως να 

µειώσει τα κόστη της αντιπροσώπευσης, να ευθυγραµµίσει τα συµφέροντα του 

µάνατζερ και των µετόχων χωρίς να βλάπτεται η επίδοση της επιχείρησης και η 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της. 

 

Μέσα από την παρουσίαση και σύνθεση των παραπάνω ερευνητικών προσεγγίσεων 

θα γίνει αντιληπτή η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης µέσω του πρακτικού ρόλου 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην επίδοση των επιχειρήσεων και θα σηµειωθούν τα 

συµπεράσµατα αυτών και προτάσεις βελτίωσης.  
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2.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

2.2.1 Ελληνική βιβλιογραφία  

 

Στην παρούσα εργασία συγκεντρώθηκαν οι κύριες επιρροές της εταιρικής 

διακυβέρνησης στις χώρες ανά την υφήλιο. Στην Ελλάδα, σηµείο αναφοράς για την 

υιοθέτηση πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης αποτέλεσαν οι Αρχές Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Στη συνέχεια παρατίθεται η σχετική ελληνική νοµοθεσία 

µε άρχισε µε το Ν. 3016/2003, όπου για πρώτη φορά επιβλήθηκε η συµµετοχή µη 

εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια 

των ελληνικών εισηγµένων εταιριών, θεσπίστηκε η µονάδα του εσωτερικού ελέγχουν 

και ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας. Στη συνέχεια µε το Ν. 3693/2008 

επιβλήθηκαν η σύσταση των επιτροπών ελέγχου και κάποιες σηµαντικές 

γνωστοποιήσεις και µε το Ν. 3873/2010 αναφέρονται σαφείς οδηγίες για τα 

δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές γνωστοποιήσεις. Οι παραπάνω 

νόµοι έρχονται να συµπληρώσουν τον Ν. 2190/1920 που είναι ο βασικός νόµος που 

περιλαµβάνει τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης για τις ανώνυµες 

εταιρίες. Σηµαντικό, επίσης, εγχειρίδιο αποτέλεσε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης για τις εισηγµένες επιχειρήσεις (2013) του ΣΕΒ.  

 

Ειδικότερα θέµατα για την εταιρική διακυβέρνηση αντλήθηκαν από το βιβλίο του 

Μέκου Κωνσταντίνου (2003) «Η εταιρική ∆ιακυβέρνηση: όψεις του προβλήµατος 

και πιθανές απαντήσεις». 

 

Επίσης, για την ανάλυση των  εννοιών και των χαρακτηριστικών της εταιρικής 

διακυβέρνησης χρησιµοποιήθηκαν, το βιβλίο των Ξανθάκη κ.α (2003), «Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση: Έννοια και µέθοδοι αξιολόγησης και το βιβλίο του Μουζούλα Σ. 

(2003) Εταιρική ∆ιακυβέρνηση (Corporate Governance): ∆ιεθνής εµπειρία, Ελληνική 

Πραγµατικότητα. 

 

Ακόµη, στο βιβλίο των Λαζαρίδη Ι. και Παπαδόπουλο ∆. (2005), 

«Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, τεύχος Α΄», αναφέρεται η θεωρία της 

αντιπροσώπευσης, στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης και στο βιβλίο του 
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Παπαδόπουλου ∆. (2009), Επιχειρηµατικότητα και Επιχειρηµατικές Αποφάσεις» 

αναφέρεται  ότι µέσα στους στόχους της διοίκησης µπορεί να περιλαµβάνονται και 

µη χρηµατοοικονοµικοί στόχοι, όπως είναι ένα σωστό σύστηµα εταιρικής 

διακυβέρνησης µεταξύ της διοίκησης, των απασχολούµενων, της κοινωνίας και κάθε 

άλλου άµεσα ή έµµεσα συνδιαλλαζόµενου µε την επιχείρηση.   

 

Τέλος, ο ρόλος των ∆ιοικητικών Συµβουλίων επισηµάνθηκε στο άρθρο του Μεϊντάση 

Χ. (2003),  «Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και Αποτελεσµατική Ηγεσία», και στο άρθρο 

του Κουτούπη Ανδρέα (2010) «Στελέχωση των ∆.Σ στο πλαίσιο της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης». 

 

2.2.2 Ξένη Βιβλιογραφία 

 

Για την συσχέτιση της επίδοσης της επιχείρησης και της εσωτερικής ιδιοκτησίας 

χρησιµοποιήθηκαν τα ευρήµατα των ερευνών των Morck et al. (1988) , Agrawal και 

Knoeber (1996), Cho (1998), Himmelberg et al.(1999), Zhou (2001), Compers et al. 

(2010) και Coles et al. (2012), όπου σε γενικές γραµµές διαπιστώνεται ότι η κατοχή 

από τον µάνατζερ ποσοστό των µετοχών ( ως 5-25%) µπορεί να τον κάνει να 

ενδιαφερθεί περισσότερο για τα κέρδη της επιχείρησης αφού θα έχει κίνητρο να το 

κάνει. Όµως δεν είναι απαραίτητο ο µάνατζερ που έχει ποσοστό των µετοχών να 

παρουσιάζει πάντα καλύτερη επίδοση. 

 

Για την επιρροή της παρακολούθηση του µάνατζερ από τους µεγαλοµετόχους στην 

επίδοση των επιχειρήσεων χρησιµοποιήθηκαν οι εργασίες των Gillan και Starks  

(2007), Brav et al. (2009), Becker et al. (2011) και Agrawal και Nesser (2011), όπου 

συµπεραίνεται ότι η παρακολούθηση ή η συµµετοχή ενός µεγαλοµετόχου στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο συµβάλλει θετικά στην επίδοση της επιχείρησης.      

 

Για την επιρροή της παρακολούθηση του µάνατζερ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στη 

επίδοση των επιχειρήσεων χρησιµοποιήθηκαν οι εργασίες των Hermalin και 

Weisbach (1991), Yermark (1996), Klein (1998), Adams και Ferreira (2009), Duchin 

et al. (2010) και Faleye et al. (2011), όπου διαπιστώνεται ότι η παρακολούθηση του 

µάνατζερ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιβάλλεται να γίνεται σε έναν εφικτό βαθµό 
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για να έχει θετικά αποτελέσµατα στην επίδοση του µάνατζερ και κατ΄ επέκταση στην 

επίδοση των επιχειρήσεων. Η υπερβολική προσήλωση στον έλεγχο µπορεί να 

επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα. 

 

Για τη συσχέτιση των δικαιώµατα των µετόχων και της επίδοσης της επιχείρησης 

χρησιµοποιήθηκαν τα άρθρα των Gompers et al. (2003), Cremers και Nair (2005), 

Core et al. (2006), Bebchuk et al. (2009) και Giroud και Mueller (2011), όπου υπάρχει 

η τάση τα αδύναµα δικαιώµατα των µετόχων να συνδέονται µε τη χαµηλή επίδοση 

των επιχειρήσεων συνεπώς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τους. 

 

Για την επιρροή του νοµικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης στην επίδοση 

των επιχειρήσεων χρησιµοποιήθηκαν τα άρθρα των LaPorta et al. (2002), LaPorta et 

al. (2002), Dahya et al. (2007), Chhaochharia και Gristein (2007) και Iliev (2010), 

όπου υποστηρίζεται ότι το νοµοθετικό περιβάλλον επηρεάζει την εφαρµογή των 

πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης και εµµέσως συνδέεται µε την επίδοση των 

επιχειρήσεων. 

 

Για την ιδιαιτερότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων στην επίδοση των 

επιχειρήσεων χρησιµοποιήθηκαν τα άρθρα των Anderson και Reeb (2003) και 

Cucculetti και Micucci (2008), όπου δεν είναι ξεκάθαρο το µοτίβο εάν η οικογενειακή 

διαδοχή του µάνατζερ επηρεάζει την επίδοση των επιχειρήσεων, και για τη σηµασία 

στην επίδοση των επιχειρήσεων του διττού ρόλου του µάνατζερ-Προέδρου του ∆.Σ 

χρησιµοποιήθηκαν οι έρευνες των Fama και Jensen (1983) και Bhagat και Bolton 

(2008), όπου υποστηρίζεται τις περισσότερες φορές ότι επηρεάζει θετικά την επίδοση 

της επιχείρησης. 

 

Τέλος. για την κατανόηση των ρόλων των ∆ιοικητικών Συµβουλίου 

χρησιµοποιήθηκαν οι κώδικες του London Stock Exchange (2012), “Corporate 

Governance for Main Market and aim companies’, και της Australian Government-

Corporate and Markets Advisory Committee (2010), “Guidance for Directors”. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Η εταιρική διακυβέρνηση θεωρείται πλέον ότι αποτελεί χρήσιµο σύµβουλο για τη 

σύνταξη της στρατηγικής της εκάστοτε επιχείρησης που θέλει να υιοθετήσει της 

αρχές της. Πολλές επιχειρήσεις υιοθετούν τις µεθόδους και τις οδηγίες της εταιρικής 

διακυβέρνησης στα επιχειρηµατικά πλάνα τους µε την προοπτική να βελτιώσουν τη 

λειτουργία τους ως επιχειρηµατική οντότητα και για την επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων τους. Τα συστήµατα της εταιρικής διακυβέρνησης ρυθµίζουν σχέσεις που 

έχουν να κάνουν µε τη δοµή της διοίκησης, τα δικαιώµατα των µετόχων, τα 

συστήµατα ελέγχου για τη λειτουργία της επιχείρησης και πράξεις για περισσότερη 

διαφάνεια και γνωστοποιήσεις. 

 

Στόχος της εταιρικής διακυβέρνησης είναι να επηρεάσει θετικά την κερδοφορία και 

τη βιωσιµότητα µιας επιχείρησης µε ίσους όρους, χωρίς να υπονοµεύει η µία την 

άλλη. Αυτό προϋποθέτει την εφαρµογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης για 

την αύξηση της αξιοπιστίας της επιχείρησης που θα αποφέρει την αύξηση της 

εµπιστοσύνης των επενδυτών (για τις εισηγµένες) στα πλαίσια της ίσης µεταχείρισης 

των µετόχων, ώστε να υπάρχει µία υγιή σχέση ανάµεσα τους. 

 

Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα είχε αρχικά συνταχθεί από τον 

Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) και τροποποιήθηκε το 2013 από το 

Ελληνικό Συµβούλιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΣΕ∆), το οποίο είναι µια σύµπραξη 

των Ελληνικών Χρηµατιστηρίων και του ΣΕΒ (έτος ίδρυσης 2012). Κύρια 

αρµοδιότητα του ΕΣΕ∆ είναι η παρακολούθηση της εφαρµογής του κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης από τις εισηγµένες επιχειρήσεις που επιθυµούν ή είναι υποχρεωµένες 

να εφαρµόζουν. 
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3.2 Έννοια και Προέλευση 
 

Με τον όρο εταιρική διακυβέρνηση περιγράφουµε τον τρόπο που οι επιχειρήσεις 

διοικούνται και ελέγχονται. Σηµείο αναφοράς των αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης αποτελούν οι Αρχές Εταιρικής διακυβέρνησης του Οργανισµού 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες αποτελούν το λίκνο της 

έµπνευσης του κώδικα που υπάρχει σήµερα. Με την εταιρική διακυβέρνηση 

καθορίζονται οι σχέσεις µεταξύ της ∆ιοίκησης της εταιρίας, του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, των µετόχων και των άλλων ενδιαφερόµενων µερών. Τα θέµατα που 

άπτεται η εταιρική διακυβέρνηση αφορούν κυρίως τη δοµή της επιχείρησης, τη 

διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων και θέµατα που αφορούν άµεσα τους 

µετόχους και τα δικαιώµατα τους. Η εταιρική διακυβέρνηση, επίσης, στοχεύει στην 

προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µέσω της ορθότερης 

εσωτερικής οργάνωσης και εφαρµογής βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας. 

 

Ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης δεν είναι µοναδικός. Τα τελευταία 20 χρόνια 

έχουν δηµιουργηθεί αρκετοί σε όλη την υφήλιο και συνεχώς ανανεώνονται. Οι 

κώδικες βασίζονται στη λογική των κατευθυντήριων αρχών και των βέλτιστων 

πρακτικών και δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Μέσω της νοµοθεσίας του κάθε 

κράτους κάποιες από τις οδηγίες αυτές έχουν ενσωµατωθεί και έχουν αποκτήσει 

υποχρεωτικό χαρακτήρα. Στην Ελλάδα, η υιοθέτηση των υποχρεωτικών κανόνων 

εταιρικής διακυβέρνησης άρχισε µε το Ν. 3016/2003, όπου για πρώτη φορά 

επιβλήθηκε η συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών 

στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των ελληνικών εισηγµένων εταιριών, θεσπίστηκε η 

µονάδα του εσωτερικού ελέγχουν και ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας. Στη 

συνέχεια µε το Ν. 3693/2008 επιβλήθηκαν η σύσταση των επιτροπών ελέγχου και 

κάποιες σηµαντικές γνωστοποιήσεις και µε το Ν. 3873/2010 αναφέρονται σαφείς 

οδηγίες για τα δικαιώµατα των µετόχων και πρόσθετες εταιρικές γνωστοποιήσεις. Οι 

παραπάνω νόµοι έρχονται να συµπληρώσουν τον Ν. 2190/1920 που είναι ο βασικός 

νόµος που περιλαµβάνει τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης στα πλαίσια 

της λειτουργίας της ανώνυµης εταιρίας. 

 

Σήµερα µπορούν να αντληθούν πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνηση από 

διάφορες πηγές. Οι πιο γνωστές είναι του Ηνωµένου Βασιλείου, της Βορείου 
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Αµερικής, της Αυστραλίας και τα διεθνή πρότυπα που εκδίδουν διάφοροι παγκόσµιοι 

οργανισµοί. 

 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχουν: 

1. O βρετανικός κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης (Combined Code on 

Corporate Governance, 2008), ο οποίος προέρχεται από τον κώδικα που 

πρωτοδηµιουργήθηκε το 1992 από τη Cadbury Committee.  

2. The Walker Report (2009), η οποία αφορά τις τράπεζες και συναφή 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

3. Ο κώδικας για τους θεσµικούς επενδυτές (Code for institutional shareholders, 

2009). 

4. ∆ιάφορες οδηγίες για τον ιδιωτικό τοµέα που εκδίδει το Institute of Chartered 

Secretaries and Administrators International. 

5. Η εγχώρια νοµοθεσία, (UK Companies Act, 2006)   

 

Στη Βόρειο Αµερική υπάρχουν: 

1. “The Enforcement Manual”, από την Αµερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(SEC) όπου παρέχει οδηγίες εταιρικής διακυβέρνησης προαιρετικά. 

2. “The Restatements of the Law” από το  Αµερικανικό Ινστιτούτο Νοµοθεσίας 

(American Law Institute), όπου αναφέρονται οι αρχές της εταιρικής 

διακυβέρνησης και συστάσεις. 

3. “The Corporate Director’s Guidebook”, από το American Bar Association 

Committee on Corporate Laws, όπου αναφέρεται ο ρόλος των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

4. The Corporate Library, όπου παρέχονται αναλύσεις επιχειρήσεων που 

αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση σε αµερικάνικες και καναδικές 

επιχειρήσεις. 

5. The National Association of Corporate Directors (ΗΠΑ), όπου παρέχει στα 

∆ιοικητικά Στελέχη εκπαίδευση και άλλες υπηρεσίες που αφορούν την 

εταιρική διακυβέρνηση. 

6. The Institute of Corporate Director (Καναδάς), όπου παρέχει υπηρεσίες 

εκπαίδευσης σε µέλη ∆ιοικητικών Συµβουλίων και αποτελεί σηµείο 

networking για τοποθετήσεις µελών σε ∆ιοικητικά Συµβούλια για τις 

επιχειρήσεις. 
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7. “The Business Roundtable”, όπου είναι µία ένωση διοικητικών στελεχών 

µεγάλων επιχειρήσεων και η οποία εκδίδει διάφορες αναφορές που αφορούν 

τη διοίκηση και την εταιρική διακυβέρνηση. 

 

Στην Αυστραλία υπάρχουν: 

1. “The Corporate Governance Principles and Recommendations” για τις 

εισηγµένες επιχειρήσεις, από το ASX, το χρηµατιστήριο της Αυστραλίας. 

2. H νοµοθεσία (Corporation Act) και η νοµολογία της χώρας (McDonald 

No11,2009 e.c.t). 

3. Εκθέσεις και οδηγίες από την Αυστραλιανή Επιτροπή Χρεογράφων και 

Επενδύσεων (Australian Securities and Investments Commission). 

4. Νοµοθετικές διατάξεις από την Australian Prudential Authority. 

5. “The Guidance for Directors” από την Corporation and Markets Advisory 

Committee” , της Αυστραλιανής Κυβέρνησης. 

 

∆ιεθνείς Οργανισµοί που έχουν ασχοληθεί µε την εταιρική διακυβέρνηση είναι: 

1. Ο ΟΟΣΑ (OECD) , ο οποίος έχει εκδώσει τις αναφορές µε τίτλο “Priciples of 

Corporate Governance και άλλες σχετικές αναφορές. 

2. Η Επιτροπή Βασιλείας (Basel Committee on Banking Supervision) µε το έργο 

τους  “Principles for enhancing corporate governance (2010)”, που αφορά τις 

τράπεζες. 

3. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτών (The Committee of 

European Banking Supervisors) που συµβουλεύουν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σε θέµατα πολιτικών και εποπτείας των τραπεζών. Για αυτό το σκοπό έχουν 

εκδώσει την αναφορά “High level principles for risk management (2010)”. 

4. Το Συµβούλιο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (Financial Stability Board) 

το οποίο ιδρύθηκε από το 2009 από τους G20 µε την συγγραφή της αναφορά 

τους “Principles for South Compensation Practices: Implementation 

Standards”. 

5.  Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία των Οργανισµών των ∆ιοικητικών Στελεχών 

(European Confederation of Directors’ Association) µε το έργο τους 

“Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies in 

Europe (2010), όπου είναι ένας ιδιωτικός οργανισµός και παρέχει 

προαιρετικές οδηγίες για τις εταιρίες που δεν είναι εισηγµένες. 
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6. Άλλοι οργανισµοί που συµβάλλουν στην έρευνα και στην προώθηση της 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι και οι παρακάτω: 

• The International Corporate Governance Network 

• The World Council for Corporate Governance 

• The European Corporate Governance Institute  

• The Global Director Development Circle   

        

3.3 Τα Κύρια Χαρακτηριστικά της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και ο 

Ρόλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Η εφαρµογή της εταιρικής διακυβέρνησης έχει ως απώτερο σκοπό την 

αποτελεσµατική προστασία των µετόχων, την αύξηση της διαφάνειας και του 

επιπέδου πληροφοριών που παρέχονται στους άµεσα και έµµεσα ενδιαφεροµένους. 

Παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

του µάνατζµεντ. Συνήθως, ο νόµος υποχρεώνει τις επιχειρήσεις στην εφαρµογή 

κανόνων για την προστασία των δικαιωµάτων των µετόχων και στη διαφάνεια, ενώ 

αφήνει τις πρακτικές που αφορούν τη διακυβέρνηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

στην ευχέρεια των µετόχων. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις µπορούν να ακολουθήσουν 

όποιον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης επιθυµούν. Παρακάτω αναλύονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά της εταιρικής διακυβέρνησης και επισηµαίνεται ο ρόλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

1)Τα δικαιώµατα των µετόχων και η προστασία τους 

 

Ο βαθµός προστασίας των δικαιωµάτων των µετόχων εξαρτάται από τη νοµική 

παράδοση κάθε χώρας (La Porta et al, 1998). Ορισµένες χώρες, που ακολουθούν το 

εθιµικό δίκαιο (common law), παρέχουν διακριτική ευχέρεια στις αποφάσεις των 

δικαστηρίων, οι οποίες στη συνέχεια ενσωµατώνονται στο νοµικό πλαίσιο. Τέτοιες 

χώρες είναι το Ηνωµένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία. Από την άλλη πλευρά, 

οι χώρες µε παράδοση στο αστικό δίκαιο (civil law) βασίζονται σε αναλυτικούς 

κώδικες και νόµους. Το αστικό δίκαιο χωρίζεται σε τρεις µορφές τη Γαλλική (Γαλλία, 

Ισπανία, Ελλάδα κλπ), τη Γερµανική (Γερµανία, Αυστρία, Βέλγιο κλπ) και τη 
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Σκανδιναβική (Σουηδία, ∆ανία , Νορβηγία). Σύµφωνα µε τον La Porta (1998), οι 

χώρες του εθιµικού δικαίου προστατεύουν αποτελεσµατικότερα τα δικαιώµατα των 

µετόχων µειοψηφίας και εφαρµόζουν αυστηρότερα τους νόµους από ότι οι χώρες που 

υπακούουν στο αστικό δίκαιο. Επίσης, υποστηρίζεται στην ίδια µελέτη, ότι σε χώρες 

που επικρατούν επιχειρήσεις όπου η ιδιοκτησία συγκεντρώνεται σε λίγους 

µεγαλοµετόχους (µεγάλες οικογένειες ή στο κράτος) τα δικαιώµατα της µειοψηφίας 

δεν προστατεύονται επαρκώς. Την τελευταία δεκαετία, µε την υιοθέτηση των 

κανόνων και αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο και περισσότερες χώρες  

αυτό το φαινόµενο τείνει να εξαλειφθεί.   

 

Η ισότιµη µεταχείριση των µετόχων µεταφράζεται ουσιαστικά στην αρχή «µία ψήφος 

αντιστοιχεί σε µία µετοχή». Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, σε όλους τους 

κώδικες, συστήνουν ότι όλοι οι µέτοχοι, ανεξαρτήτως κατηγορίας, θα πρέπει να έχουν 

ίδια δικαιώµατα ψήφου και ότι µπορεί αυτή η ψήφο να ισχύει και δια αντιπροσώπου. 

Όλοι οι κώδικες ενστερνίζονται αυτή την αρχή. Επιπλέον, οι µέτοχοι θα πρέπει να 

έχουν ίση πληροφόρηση για τα δικαιώµατα τους, όπως είθισται να ορίζουν τα 

καταστατικά των εταιριών και η νοµοθεσία. Προς αυτό το σκοπό, οι πρακτικές της 

εταιρικής διακυβέρνησης προτείνουν να συστήνονται γραφεία εξυπηρέτησης των 

µετόχων ή να ορίζεται ένα πρόσωπο για αυτή τη δουλειά. Επίσης, οι κώδικες 

εταιρικής διακυβέρνησης συστήνουν να υπάρχει ένα εύλογο διάστηµα έγκαιρης και 

έγκυρης ενηµέρωσης των µετόχων σχετικά µε τα θέµατα της Γενικής Συνέλευσης και 

την ηµερήσια διάταξη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται οι µέτοχοι να είναι πλήρως 

ενηµερωµένοι για τις πρακτικές της επιχείρησης ώστε να ασκούν αποτελεσµατικά τα 

δικαιώµατα τους. ∆εόντως, δε θα πρέπει να παραβιάζονται τα δικαιώµατα των 

µετόχων σε περιπτώσεις εταιρικών εξαγορών. Για αυτό το λόγο πρέπει να γίνονται µε 

υπευθυνότητα οι αξιολογήσεις σε προτάσεις εξαγορών καθώς και να επιλέγονται οι 

στρατηγικές της επιχείρησης για τις εξαγορές µε σύνεση και µε γνώµονα τον 

συµφέρον της εταιρίας και των µετόχων. 

 

2) ∆ιαφάνεια, αποκάλυψη πληροφοριών και έλεγχος 

 

Η εταιρική διακυβέρνηση, ακόµη, ενισχύει τη διαφάνεια, την αποκάλυψη 

πληροφοριών και τον έλεγχο σε όλα τα επίπεδα. Τέτοιοι µηχανισµοί που ενισχύουν 

τα παραπάνω είναι η δηµοσιοποίηση των αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου και η δηµοσιοποίηση σηµαντικών εταιρικών γεγονότων για τους 

µετόχους και τους επενδυτές στις οικονοµικές εκθέσεις που δηµοσιεύουν κατά 

διαστήµατα (τρίµηνα, εξάµηνα, ετήσια).  

 

3) Ο µάνατζερ και τα εκτελεστικά µέλη 

 

Σηµαντικό ρόλο επίσης έχει και ο µάνατζερ. Οι διάφοροι κώδικες εταιρικής 

διακυβέρνησης σηµειώνουν τη σηµασία της αποτελεσµατικής κατανοµής των 

εξουσιών µεταξύ του ανώτατου διευθυντικού στελέχους και του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Τα εκτελεστικά µέλη θα πρέπει να εκφράζουν ανεξάρτητη γνώµη για 

κάθε θέµα που έρχεται προς συζήτηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ακόµη η αµοιβή 

των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών θα πρέπει να συνδέεται µε την κερδοφορία 

και τη συνολική απόδοση της εταιρίας, δηµιουργώντας κίνητρα για την 

αποδοτικότητα τους. 

 

4) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Ο ρόλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Ανώτατων 

∆ιευθυντικών Στελεχών της Μεγάλης Βρετανίας (Guidelines for Directors, 1995), 

είναι: 

• Ο καθορισµός της επιχειρησιακής πολιτικής και στρατηγικής. 

• Η πρόσληψη και ο έλεγχος των εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών της 

εταιρίας 

• Η προεπισκόπηση της προόδου της επιχείρησης σε σχέση µε τους στόχους 

που τίθενται από τα ίδια τα ∆ιοικητικά Συµβούλια. 

• Η υπευθυνότητα προς τους µετόχους και άλλους ενδιαφερόµενους για την 

επιχείρηση ως προς τις δραστηριότητες αυτής. 

 

Ουσιαστικά, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν την πρωταρχική ευθύνη για 

την διακυβέρνησης της επιχείρησης, ως αντιπρόσωποι των µετόχων που τους 

εξέλεξαν. Ο ρόλος τους είναι να επιβλέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης για 

λογαριασµό των µετόχων, στους οποίους είναι υπόλογοι. Επίσης έχουν την κύρια 

ευθύνη για την στρατηγική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση και την επίδοση της. 
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Μερικοί χαρακτηριστικοί µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης για το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο είναι(Ξανθάκης κ.ά., 2003): 

• Η συµµετοχή µη εκτελεστικών και ανεξάρτητων µελών στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

• Η λειτουργία ειδικών επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (π.χ επιτροπή 

αµοιβών, επιτροπή επιλογής στελεχών). 

• Το µέγεθος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο θα πρέπει να είναι τόσο 

όσο να υπάρχει συνεκτικότητα στα µέλη του. 

• Η εφαρµογή διαδικασιών αξιολόγησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

µελών του.  

• Η συχνότητα συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

• Η αµοιβή µη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου δεν  θα πρέπει να συνδέεται µε την κερδοφορία της επιχείρησης. 

• Χωριστές συνεδριάσεις των µη εκτελεστικών και των ανεξάρτητων µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Όµως, η εµπειρία έχει δείξει ότι η αποτελεσµατικότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

δεν περιορίζεται στην τήρηση των κανονισµών και πρακτικών της εταιρικής 

διακυβέρνησης. Ένα «άριστο» ∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε άρθρο του κ. Χ. 

Μεϊντάση, «Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και Αποτελεσµατική Ηγεσία», θα πρέπει να έχει 

επιπλέον τις εξής προϋποθέσεις: 

• Σαφήνεια στόχων, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. 

• Επιλογή των µελών µε κριτήρια γνώσεων, δεξιοτήτων, εµπειρία αλλά και µε 

χαρακτήρα οµαδικότητας και συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 

• ∆ιάλογος µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όχι απλά 

επικύρωση θεµάτων. 

• Ένταξη και συνεχής εκπαίδευση των µελών για επιχειρησιακά θέµατα. 

• Γνώση και πληροφόρηση για επιχειρησιακά θέµατα. 

• ∆έσµευση και αξιοποίηση χρόνου κάθε µέλους. 

• Αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας. 

 

5) Ο Νόµος 2190/20 και ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
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 Σύµφωνα µε τον ελληνικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, το ∆.Σ «είναι αρµόδιο 

να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση 

των περιουσιακών της στοιχείων και την πραγµάτωση του σκοπού της, εντός των ορίων 

του νόµου και εξαιρουµένων των θεµάτων επί των οποίων αποφασίζει η Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. Ο Νόµος περί ανωνύµων εταιρειών επιτρέπει επίσης στο ∆.Σ 

να αναθέτει ορισµένες εξουσίες λήψης αποφάσεων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, 

µέλη του ∆Σ ή τρίτους.  Στην Ελλάδα συχνά µεταβιβάζονται αρµοδιότητες από το ∆.Σ 

στη ∆ιοίκηση µε συλλογικό τρόπο. Το ∆.Σ αποφασίζει να εκχωρήσει όλες τις 

αρµοδιότητες σε ένα πρόσωπο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Ο ελληνικός κώδικας 

προτείνει τα θέµατα για τα οποία αποφασίζει το ∆.Σ να προσδιορίζονται από τους 

εσωτερικούς κανονισµούς της εταιρείας. Επιπλέον, το ∆.Σ θα πρέπει να διατηρεί 

επαρκή εποπτεία της περαιτέρω εκχώρησης αρµοδιοτήτων από τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο σε βασικά ανώτατα στελέχη ή τρίτους.»  

 

Ακόµη, σύµφωνα µε τον ελληνικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, «το ∆.Σ θα 

πρέπει να ασκεί αποτελεσµατικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές 

υποθέσεις προς όφελος της εταιρείας και όλων των µετόχων, διασφαλίζοντας ότι η 

∆ιοίκηση εφαρµόζει την εταιρική στρατηγική. Θα πρέπει ακόµα να διασφαλίζει 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 εταιρείας, όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόµενοι 

και οι κοινωνικές οµάδες που επηρεάζονται άµεσα από τη λειτουργία της εταιρείας στο 

βαθµό που δεν προκύπτει σύγκρουση µε το εταιρικό συµφέρον» 

 

Οι κύριες, µη εκχωρητέες αρµοδιότητες του ∆.Σ, θα πρέπει να περιλαµβάνουν:  

 

• την έγκριση της µακροπρόθεσµης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της 

εταιρείας,  

•  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 

εταιρείας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασµού της διαδοχής,  
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•  τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης ∆ιοίκησης και την εναρµόνιση των 

αµοιβών των ανώτατων στελεχών µε τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της εταιρείας 

και των µετόχων της,  

•  τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων και στοιχείων 

της εταιρείας, 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 εταιρείας και αφετέρου της ∆ιοίκησής 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 εταιρείας,  

•  την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διοίκησης της εταιρείας, 

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 

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

συνδέονται µε αυτά της εταιρείας.  

 

Γενικότερα, όπως παρατηρούµε, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι 

ειδικώς καταρτισµένα, να έχουν εµπειρία και να αφιερώνουν χρόνο στα καθήκοντα τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 

 

 

4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
 

Το βασικό θέµα της εταιρικής διακυβέρνησης είναι το πώς «µετριέται» σε µια 

επιχείρηση που εφαρµόζει πρακτικές της. Παρόλο που έχουν γραφτεί πάρα πολλές 

εργασίες για την εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων από την επιστηµονική 

κοινότητα τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος µέτρηση της. 

Παρακάτω θα αναφερθούν οι κυριότεροι δείκτες που έχουν σχηµατιστεί για αυτό το 

σκοπό. Το δεύτερο βασικό θέµα που απασχολεί αυτούς που ασχολούνται µε την 

µελέτη της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η επιρροή των διάφορων µηχανισµών της 

στην επίδοση των επιχειρήσεων. Οι κυριότεροι µηχανισµοί της εταιρικής 

διακυβέρνησης που έχουν ερευνηθεί και επηρεάζουν την επίδοση µιας επιχείρησης 

σχετίζονται:  

α) µε την θεωρία της αντιπροσώπευσης και την εσωτερική ιδιοκτησία (inside 

ownership), 

β) µε την παρακολούθηση του µάνατζερ από τους µεγαλοµετόχους και το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο,  

γ) µε τα δικαιώµατα των µετόχων,  

δ) µε το νοµοθετικό περιβάλλον της εταιρικής διακυβέρνησης και 

ε) µε την επιρροή της σε οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις    

 

Η ανάλυση αυτή θα γίνει µε βάση των άρθρων και των ερευνών που έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε θέµατα της εταιρικής διακυβέρνησης και της επίδοσης των 

επιχειρήσεων κυρίως από το 1990 µέχρι σήµερα. Λόγω της περιορισµένης έκτασης 

της διπλωµατικής εργασίας θα αναλυθούν ορισµένα από τα πιο σηµαντικά άρθρα 

αυτής της περιόδου.    
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4.2   Μέτρηση της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 

Σύµφωνα µε µελέτες, όπως παρουσιάστηκαν στην βιβλιογραφική επισκόπηση, 

υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και της 

επίδοσης της επιχείρησης, είτε επηρεάζοντας το Tobin’s Q, είτε επηρεάζοντας τη 

λειτουργική απόδοση. Όµως, οι απόψεις δεν είναι ενιαίες όσον αφορά τον τρόπο της 

µέτρησης της εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, η µέτρηση της εταιρικής διακυβέρνησης παρουσιάζεται µε 

τη δηµιουργία δεικτών, όπως του δείκτη των Gompers et al. (2003) µε τις 24 

νοµοθετικές διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης (G-Index), ή του πιο συνοπτικού 

δείκτη, των Bebchuk et al. (2009) µε 6 νοµοθετικές διατάξεις (Ε-Index) που τελικά 

επηρεάζουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Οι δείκτες αυτοί περιλαµβάνουν 

χαρακτηριστικά της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως τη δοµή του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και τις διαδικασίες λειτουργίας του, ειδικές διατάξεις για τις 

απορροφήσεις-επιθετικές αγορές  (π.χ. poison pill, golden parachute), διατάξεις που 

αφορούν τις αµοιβές του µάνατζερ και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

διατάξεις που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η µέτρηση αυτή γίνεται µε τη 

συµµόρφωση της επιχείρησης σε κανόνες και πρακτικές καλής εταιρικής 

διακυβέρνησης. O G-index προσθέτει ένα βαθµό για κάθε πρακτική που µειώνει τα 

δικαιώµατα των µετόχων, οπότε οι επιχείρησης µε τον µικρότερο δείκτη έχουν πιο 

ισχυρά τα δικαιώµατα των µετόχων. 

 

 Ένας άλλος δείκτης είναι ο Gov-Score των Brown και Caylor (2006) ο οποίος 

περιλαµβάνει 51 κυβερνητικές πρακτικές µε ίσους συντελεστές στάθµισης. Ο δείκτης 

αυτός συνοψίστηκε και σε 7 κυβερνητικές πρακτικές (Gov7) από τους Brown και  

Caylor (2006). Ένας άλλος τρόπος µέτρησης της εταιρικής διακυβέρνησης είναι µε τη 

µέτρηση της αξίας των µετοχών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ονοµάζεται “dollar 

ownership of the board members”  και προτείνεται από τους Bhagat και Bolton 

(2008). 

 

 Η µέτρηση της εταιρικής διακυβέρνησης όµως δεν περιορίζεται σε αυτούς τους 

επιστηµονικούς δείκτες. Πολλοί οργανισµοί έχουν δηµιουργήσει το δικό τους δείκτη 

και πολλοί ερευνητές είναι αυτοί που τους επιλέγουν. Μερικά παραδείγµατα είναι ο 
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Audit Integrity’s Accounting and Governance Risk (AGR) και ο Corporate 

Governance  Quotient (CGQ) από το Institutional Shareholders Services  (ISS) για τις 

ΗΠΑ αλλά και για άλλες χώρες, ο δείκτης CG από τον Governance Metrics 

International (GMI), ο δείκτης του Corporate Library (TCL), o Standard & Poor’s  

Corporate Governance Score (CGS), ο δείκτης του Horwath/University of Newcastle 

της Αυστραλίας και ο δείκτης CG του Nikkei Economic Electronic Databank System’ 

s Corporate Governance Evaluation System για την Ιαπωνία.1  

 

Ο GMI-index συνθέτει 500 κυβερνητικές πρακτικές και νόµους που επηρεάζουν έξι 

χαρακτηριστικά ( τις ευθύνες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη, τις αµοιβές του µάνατζερ και των µελών του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τη 

διαφάνεια στα χρηµατοοικονοµικά και στον εσωτερικό έλεγχο, την ανάληψη ελέγχου 

µε την ιδιοκτησία και τα δικαιώµατα των µετόχων). Όλα αυτά σταθµίζονται ανάλογα 

µε το ενδιαφέρον του µετόχου και δηµιουργείται ένας αλγόριθµος που δείχνει ποιες 

πρακτικές της επιχείρησης είναι καλές και ποιες όχι (Brown et al, 2011). 

 

Ο AGR-index είναι ένας δείκτης βασιζόµενος σε 350 στοιχεία και µετρούν την 

πιθανότητα να έχει γίνει κάποια απάτη. Τα στοιχεία αυτά αφορούν κυβερνητικές 

πρακτικές (π.χ. στην ανεξαρτησία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στις αµοιβές και στα 

προσόντα του) και λογιστικές πρακτικές. Αυτά τα στοιχεία σταθµίζονται ανάλογα µε 

τη βαρύτητα που έχουν να αποκαλύψουν µια απάτη (Brown et al, 2011). 

 

Ο TCL-index δηµιουργήθηκε βασιζόµενος σε µια ποσοτική φόρµα που περιλαµβάνει 

την εφαρµογή των καλών πρακτικών της εταιρικής διακυβέρνησης, που είναι 

στατιστικά σηµαντικές και επηρεάζουν την αξία και τους κινδύνους σε µια 

επιχείρηση, όπως είναι η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η επιτυχία ενός 

πλάνου, η αµοιβή του µάνατζερ, οι πρακτικές άµυνας για την κατοχή του ελέγχου και 

οι λογιστικές πρακτικές (Brown et al, 2011). 

 

Ο Standard & Poor’s Corporate Governance Score περιλαµβάνει τέσσερα 

χαρακτηριστικά εταιρικής διακυβέρνησης και τα διαβαθµίζει από το 1 µέχρι το 10. 

Αυτά είναι η δοµή της ιδιοκτησίας και η επιρροή του καθενός, τα δικαιώµατα των 

                                                      
1 Brown et al. (2011) 
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ενδιαφεροµένων (stakeholders) και οι σχέσεις τους µε την επιχείρηση, η 

χρηµατοοικονοµική διαφάνεια και η αποκάλυψη της πληροφόρησης, η σύνθεση και 

οι διαδικασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου(Brown et al, 2011). 

 

Ο CGQ δείκτης βασίζεται σε 61 κυβερνητικές πρακτικές που επηρεάζουν 8 

χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο έλεγχος, 

ειδικές νοµοθεσίες (π.χ. poison pill, golden parachute), αµοιβές του µάνατζερ και των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προοδευτικές πρακτικές, ιδιοκτησία και 

µορφωτικό επίπεδο των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η διαβάθµιση γίνεται 

από το 1-100 (Brown et al, 2011). 

 

Τέλος, ο δείκτης του Horwath/University of Newcastle είναι µια αναφορά που 

συµπληρώνεται από τις επιχειρήσεις µε βέλτιστες πρακτικές. Τα χαρακτηριστικά της 

εταιρικής διακυβέρνησης που λαµβάνονται υπόψη είναι η ανεξαρτησία του 

εξωτερικού ελεγκτή, η δήλωση του κώδικα δεοντολογίας από τη ∆ιεύθυνση, ο 

έλεγχος και οι αµοιβές των επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η ύπαρξη 

ανεξάρτητων µελών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Brown et al, 2011). 

 

Από τα παραπάνω, διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για 

τη µέτρηση της εταιρικής διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις. Αυτό συµβαίνει γιατί 

µέχρι σήµερα δεν έχει συµφωνηθεί µια θεωρία της εταιρικής διακυβέρνησης µε κοινή 

αποδοχή για το πώς θα πρέπει να συντάσσονται οι δείκτες και τι θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη στους συντελεστές στάθµισης. Οπότε η βιβλιογραφία και οι 

µέθοδοι ποικίλουν. 

 

Ακόµη, το ίδιο ισχύει και µε τους κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης που 

κυκλοφορούν σε κάθε χώρα. Οι διαφορές µπορεί να οφείλονται σε ανάλογα µε το 

πολιτικό σύστηµα, την κουλτούρα και στην οικονοµία της χώρας που υιοθετεί έναν 

κώδικα δεοντολογίας.  Σύµφωνα µε µελέτη των Cuervo και Cazurra (2004), οι οποίοι 

από ένα δείγµα 49 χωρών, διαπίστωσαν ότι  κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης είναι 

πιο πιθανό να υπάρχουν σε χώρες που στερούνται ισχυρά δικαιώµατα των µετόχων. 

Επίσης, στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης 

συνήθως προωθούνται σε χώρες µε φιλελεύθερα καθεστώτα και µε µεγάλη την 

παρουσία ξένων θεσµικών επενδυτών. Σε αντίθεση, χώρες που έχουν πιο 
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αποτελεσµατικά συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης, οι πρακτικές αυτές είναι 

συνήθως ενσωµατωµένες στη νοµοθεσία τους και διατηρείται µία προσπάθεια 

συνεχούς βελτίωσης. 

 

4.3 Μηχανισµοί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που Επηρεάζουν την 

Επίδοση των Επιχειρήσεων  

 

4.3.1 Γενικά 
 

Οι µηχανισµοί της εταιρικής διακυβέρνησης χωρίζονται σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς. Οι εσωτερικοί µηχανισµοί είναι πρακτικές που αφορούν το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και τις Επιτροπές του, την Επιτροπή Ελέγχου και τα συστήµατα της, τη 

δοµή της ιδιοκτησίας, ενώ οι εξωτερικοί µηχανισµοί αφορούν την παρακολούθηση 

από µεγαλοµετόχους και αναλυτές, τους εξωτερικούς ελεγκτές, τον ανταγωνισµό, τις 

επιθετικές εξαγορές και το νοµοθετικό περιβάλλον.   

 

Μία σηµαντική πτυχή της εταιρικής διακυβέρνηση είναι η ανεξαρτησία2 του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και βρέθηκε ότι συµβάλλει θετικά στην λειτουργική επίδοση 

των επιχειρήσεων. Αυτό διαπιστώθηκε και µετά την εφαρµογή του νόµου Sarbanes-

Oxley που προέβλεπε διατάξεις για την ανεξαρτησία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Με βάση αυτό το εύρηµα, η ανεξαρτησία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

είναι απαραίτητη και η οδηγία αυτή έχει γίνει υποχρεωτική στις χρηµατιστηριακές 

αγορές στις ΗΠΑ (NYSE και NASDAQ), όπου είναι και ένα από τα πλέον 

προαπαιτούµενα εταιρικής διακυβέρνησης που ζητείται. Η ανεξαρτησία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει να κάνει µε τη δοµή του. 

 

Άλλος εξίσου σηµαντικός παράγοντας που συµβάλλει στην επίδοση των 

επιχειρήσεων είναι η δοµή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, και, κυρίως, εάν ο 

µάνατζερ κατέχει ποσοστό των µετοχών της επιχείρησης. Λόγω του προβλήµατος της 

αντιπροσώπευσης, πολλές φορές, για να προστατευθεί η κερδοφορία των µετόχων 

                                                      
2 Bhagat and Bolton (2011) 
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από τις αποφάσεις του µάνατζερ, επιλέγεται η τακτική να έχει κάποιο ποσοστό 

µετοχών της επιχείρησης. 

Άλλοι παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης που επηρεάζουν την επίδοση της 

επιχείρησης είναι η δυαδικότητα της θέσης του µάνατζερ και του προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα δικαιώµατα των µετόχων, το νοµοθετικό περιβάλλον και 

το τι συµβαίνει µε τις οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις.  

 

Παρακάτω θα περιγραφούν ο τρόπος και οι µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης που 

επηρεάζουν την επίδοση των επιχειρήσεων, µέσα από βασικές έρευνες ώστε να γίνει 

κατανοητή η χρησιµότητα τους και ο ρόλος τους. 

 

4.3.2 Το Πρόβληµα της Αντιπροσώπευσης 
 

Το πρόβληµα της αντιπροσώπευσης συνοψίζεται στο γεγονός ότι στις αποφάσεις των 

µάνατζερ, τα κίνητρα τους µπορεί να µην είναι ευθυγραµµισµένα µε αυτά των 

µετόχων. ∆ύο είναι τα προβλήµατα που εγείρονται από τη θεωρία της 

αντιπροσώπευσης. Το πρώτο είναι όταν οι επιθυµίες των µετόχων (principal) και του 

µάνατζερ (agent) είναι σε αντίθεση και οι µέτοχοι δεν µπορούν ή είναι πολύ 

δαπανηρό να ελέγξουν τις πράξεις του µάνατζερ. Το δεύτερο πρόβληµα εγείρεται  

όταν οι µέτοχοι και ο µάνατζερ έχουν διαφορετική αντίληψη για την ανάληψη 

κινδύνου. 

 

Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι για τους µετόχους να διαχειριστούν το πρόβληµα της 

αντιπροσώπευσης. Ο πρώτος είναι να κάνουν τον µάνατζερ «ιδιοκτήτη», δηλαδή να 

του δώσουν µετοχές. Με αυτόν τον τρόπο ο µάνατζερ θα είναι πιο ευθυγραµµισµένος 

µε τα συµφέροντα των µετόχων (inside ownership). Το πλεονέκτηµα σε αυτή την 

περίπτωση είναι ότι οι µέτοχοι δεν θα χρειάζεται να παρακολουθούν συνεχώς τις 

κινήσεις του µάνατζερ. Το µειονέκτηµα αυτής της µεθόδους είναι ότι η κερδοφορία 

της επιχείρησης εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα πάρει ο µάνατζερ, όχι επειδή 

κατέχει τη θέση του µάνατζερ, αλλά επειδή θα δρα πλέον και ως µέτοχος στα κέρδη. 

Η συµµετοχή του στα κέρδη της επιχείρησης µπορεί όµως να υπονοµεύσει τις 

αποφάσεις τους ως µάνατζερ, γεγονός που δεν είναι θεµιτό πολλές φορές για την 

βελτίωση και την πορεία της επιχείρησης. Επίσης, ο µάνατζερ αναλαµβάνει τον 
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κίνδυνο να είναι η αµοιβή του µερικώς καθορισµένη από γεγονότα για τα οποία δεν 

έχει το έλεγχο τους (πχ. κρίση). Εποµένως, αφού οι µάνατζερ είναι risk averse 

(αποστρέφονται τον κίνδυνο), θα πρέπει να πληρώνονται περισσότερο για τον 

κίνδυνο που αναλαµβάνουν. Ο δεύτερος τρόπος για τους µετόχους είναι να 

παρακολουθούν τον µάνατζερ και να προσπαθούν να αξιολογήσουν τις κινήσεις του, 

ώστε να τον επιβραβεύουν ή να τον τιµωρούν αναλόγως. Το πλεονέκτηµα να 

επιβραβεύουν τον µάνατζερ οι µέτοχοι, ανάλογα µε τη συµπεριφορά του, είναι ότι 

διευκολύνει τις σχέσεις µεταξύ τους και παρέχει επιπλέον κίνητρα στο µάνατζερ για 

περαιτέρω βελτίωση. Παρόλα αυτά το µειονέκτηµα είναι ότι η «συνεχής 

παρακολούθηση» είναι δαπανηρή. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση εµφανίζεται το 

πρόβληµα του ελεύθερου καβαλάρη (free-rider), όπου κάποιοι µέτοχοι επωµίζονται 

την παρακολούθηση του µάνατζερ και κάποιοι άλλοι όχι, ενώ ωφελούνται όλοι. 

Συνεπώς κανένας από τους δύο τρόπους δεν είναι τέλειος. Οι µηχανισµοί που 

στήνονται για να λύσουν το πρόβληµα είναι η εφαρµογή ενός σχεδίου εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

 

4.3.3 Επίδοση της Επιχείρησης και Εσωτερική Ιδιοκτησία 
 

Η εσωτερική ιδιοκτησία, δηλαδή να κατέχει ο µάνατζερ ποσοστό µετοχών άρα και 

των κερδών σίγουρα είναι ένας βασικός παράγοντας που έρχεται σε αντίθεση µε τη 

δουλειά που πρέπει να κάνουν. Το φαινόµενο αυτό στη βιβλιογραφία άρχισε να 

µελετάται από τους Morck et al. (1988), µε το άρθρο τους “Management ownership 

and market valuation”, στο οποίο µελέτησαν την σχέση της εσωτερικής ιδιοκτησίας 

από τον µάνατζερ και της χρηµατιστηριακής επίδοσης της επιχείρησης, όπως 

υπολογίζεται µε το Tobin’Q και σε ένα δείγµα 371 επιχειρήσεων από τον δείκτη 

Fortune 500 στις ΗΠΑ. Στην έρευνα αυτή διαπίστωσαν διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

σηµαντική µονοτονική συσχέτιση και ότι αυξάνεται σηµαντικά όταν υπάρχει ως 5% 

κατοχή από τον µάνατζερ, αρχίζει να µειώνεται  όµως στην περίπτωση που η κατοχή 

είναι µεταξύ 5-25%, ενώ δεν έχει επιρροή πέρα από αυτό το ποσοστό. Στην 

περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο αντιτιθέµενα αποτελέσµατα σχετικά µε τα κίνητρα του 

µάνατζερ. Από τη µια πλευρά, ο µάνατζερ µπορεί να συµπεριφέρεται καλύτερα ως 

προς τα κέρδη της επιχείρησης, αλλά σε άλλα θέµατα µπορεί να συµπεριφέρεται 

χειρότερα διότι δεν φοβάται την απόλυση, αφού οι µετοχές του δίνουν και δικαίωµα 
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ψήφου. Αυτή η τακτική, προϋποθέτει στενή παρακολούθηση του µάνατζερ από τους 

ιδιοκτήτες, αλλά µπορεί να έχει µεγάλα οφέλη όταν γίνεται σωστά.   

 

Oι Agrawal και Knoeber (1996) στο άρθρο τους “Firm performance and mechanism 

to control agency problems between managers and shareholders” εξέτασαν την 

εσωτερική ιδιοκτησία σε σχέση µε την επίδοση της επιχείρησης, παίρνοντας υπόψη 

τους και 7 µηχανισµούς που προσδίδουν κίνητρα στον µάνατζερ, όπως είναι η 

σύνθεση των µετόχων (εσωτερική ιδιοκτησία, µεγαλοµέτοχοι, θεσµικοί επενδυτές) ,  

η υφιστάµενη «αγορά για µάνατζερ» ,η ύπαρξη εξωτερικών µελών του ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου, ο κεφαλαιακός και εταιρικός έλεγχος και διαπίστωσαν ότι οι µηχανισµοί 

αυτοί εξαφανίζουν τη σχέση µεταξύ εσωτερικής ιδιοκτησίας και επίδοσης της 

επιχείρησης όταν υφίστανται όλοι οι µηχανισµοί µαζί. Η µεθοδολογία που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν η συσχέτιση  (OLS regression) των µηχανισµών µε την 

επίδοση των επιχειρήσεων όπως µετριέται µε το Tobin’Q σε ένα δείγµα 400 µεγάλων 

επιχειρήσεων στις ΗΠΑ.  

 

Σε µια άλλη έρευνα, o Cho (1998) στο άρθρο “Ownership structure, investment, and 

the corporate value: An empirical analysis” µελέτησε τη σχέση της εσωτερικής 

ιδιοκτησίας µε τις αποφάσεις για επενδύσεις (οι οποίες υπολογίζοντα είτε µε τις 

δαπάνες για R&D είτε µε τις κεφαλαιακές δαπάνες)  και κατ΄ επέκταση µε την 

επίδοση της επιχείρησης, προτείνοντας ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος συσχέτισης. 

Το δείγµα του περιλαµβάνει 147 επιχειρήσεις από τον δείκτη Fortune 500 στις ΗΠΑ 

και η µεθοδολογία τους περιλαµβάνει παλινδροµήσεις, στις οποίες συµπεραίνεται ότι 

η ιδιοκτησιακή δοµή επηρεάζει τις επενδύσεις και κατ’επέκταση τις επίδοση των 

επιχειρήσεων.  

 

Οι Himmelberg et al.(1999) βρήκαν παρόµοια αποτελέσµατα µε τους Agrawal και 

Knoeber στο άρθρο τους “Understanding the determinants of managerial ownership 

and the links between ownership and firm performance”, κάνοντας επανεξέταση της 

σχέσης της εσωτερικής ιδιοκτησίας και της επίδοσης της επιχείρησης και 

διορθώνοντας το πρόβληµα της ετερογένειας.  

 

Ο Zhou (2001) στο άρθρο του “Understanding the determinants of managerial 

ownership and the link between ownership and performance-comment” συµφωνεί ότι 
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δεν υπάρχει σηµαντική επιρροή της εσωτερικής ιδιοκτησίας στις µακροπρόθεσµες 

αποφάσεις του µάνατζερ συνεπώς και δεν επηρεάζεται η επίδοση της επιχείρησης, 

µελετώντας. 

 

 Οι Compers et al. (2010) στο άρθρο “Extreme governance: An analysis of dual-class 

firms in the United States” εξέτασαν τη σχέση της εσωτερικής ιδιοκτησίας µε την 

επίδοση της επιχείρησης, παίρνοντας υπόψη σε επιχειρήσεις ότι  

α) οι µάνατζερ έχουν δικαίωµα ψήφου άρα και είναι σίγουροι για τη δουλειά τους  

β) οι µάνατζερ έχουν ποσοστό στα  κέρδη αλλά όχι δικαίωµα ψήφου  

και διαπίστωσαν ότι όσο πιο ισχυρά ήταν δικαιώµατα ψήφου των µάνατζερ τόσο πιο 

χαµηλή ήταν η επίδοση των επιχειρήσεων και όσο πιο ισχυρά ήταν τα δικαιώµατα 

στα κέρδη (ή στις ταµειακές ροές) τόσο πιο καλή ήταν και η επίδοση των 

επιχειρήσεων. Με τον παραπάνω συνδυασµό, καταλήγουµε πάλι ότι υπάρχει 

σηµαντική σχέση ανάµεσα στην ιδιοκτησία εκ των έσω και της επίδοσης της 

επιχείρησης. Η επίδοση και σε αυτή την έρευνα µετριέται µε το Tobin’Q και το 

δείγµα των επιχειρήσεων αφορά το διάστηµα 1995-2002 στις ΗΠΑ. 

 

Οι Coles et al. (2012) στο άρθρο τους “Structural models and endogeneity in 

corporate finance: The link between managerial ownership and corporate 

performance” ερεύνησαν στατιστικά τη σχέση της εσωτερικής ιδιοκτησίας και της 

επίδοσης της επιχείρησης και βρήκαν ότι άλλοτε υπάρχει σχέση και άλλοτε όχι, 

σηµειώνοντας προβλήµατα ενδογένειας στη σχέση. 

 

4.3.4 Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ από τους Μεγαλοµετόχους      
 

Η παρακολούθηση του µάνατζερ πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα. Η 

παρακολούθηση γίνεται από τους µεγαλοµετόχους και  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Στην πρώτη περίπτωση, επειδή οι µεγαλοµέτοχοι (οι blockholders και οι θεσµικοί 

επενδυτές) κατέχουν τη µερίδα του λέοντος από τα κέρδη, έχουν και ισχυρότερα 

κίνητρα ως προς την παρακολούθηση και τη συνδιαλλαγή µε τους µάνατζερ για να 

ελαχιστοποιήσουν το πρόβληµα της αντιπροσώπευσης. Ωστόσο, οι µεγαλοµέτοχοι 

µπορούν απλά να χρησιµοποιήσουν τη «δύναµη» τους για να αποκοµίσουν 

προσωπικά οφέλη.  
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Σε µια έρευνα, οι Gillan και Starks  (2007), στο άρθρο τους “The evolution of 

shareholder activism in the United States” εξέτασαν την επιρροή των θεσµικών 

επενδυτών και των funds  στην επίδοση των επιχειρήσεων. Οι ίδιοι συµπέραναν ότι, 

επειδή οι επενδυτές αυτοί απαιτούν αυστηρές µεθόδους εταιρικής διακυβέρνησης, 

αυτό επηρεάζει αρνητικά την επίδοση των επιχειρήσεων που επένδυαν.   

 

Αντίθετα, σε µια παρόµοια έρευνα των Brav et al. (2009), στο άρθρο “Hedge fund 

activism : A review”, διαπίστωσαν ότι τα hedge funds είναι πιο ικανά να επηρεάσουν 

τα ∆ιοικητικά Συµβούλια και τους µάνατζερ και κατά συνέπεια επηρεάζουν θετικά τη 

λειτουργικά απόδοση και χρηµατιστηριακά κέρδη. 

 

Οι Becker et al (2011) στο άρθρο τους “Estimating the effects of large shareholders 

using a geographic instrument”, µελέτησαν χωριστά την επιρροή που έχουν οι 

µεγαλοµέτοχοι στη λειτουργική απόδοση και βρήκαν ότι συσχετίζονται θετικά µεταξύ 

τους, σε ένα δείγµα 6.000 επιχειρήσεων του δείκτη S&P 1500 από το 1996 µέχρι το 

2001 στις ΗΠΑ. 

 

Οι Agrawal και Nasser (2011), στο άρθρο τους “Blockholders on boards and CEO 

compensation, turnover and firm valuation”, συµπέραναν µε την έρευνα τους ότι ούτε 

η ανεξαρτησία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ούτε η επιρροή των µεγαλοµετόχων από 

µόνη της µπορεί να έχει ισχυρό αντίκτυπο µπροστά στη δύναµη του µάνατζερ, στις 

περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό συµβαίνει διότι πολλές φορές τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβούλιου τα επιλέγει ο µάνατζερ, ενώ εάν οι µεγαλοµέτοχοι δεν έχουν 

κάποιο άτοµο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για να ελέγχει τον µάνατζερ, τότε είναι πολύ 

δύσκολο να έχουν κάποια ουσιώδη επιρροή πάνω του. Συνεπώς, αυτά τα δύο πρέπει 

να συνδυάζονται ή ακόµα καλύτερα ο µεγαλοµέτοχος να είναι µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και η  κίνηση αυτή µπορεί να ωφελήσει και την επιχείρηση και τα κέρδη 

της. Βέβαια, και σε αυτήν την περίπτωση µπορούµε να έχουµε ιδιωτικά κίνητρα και 

οφέλη από την πλευρά του µεγαλοµετόχου.  Στην έρευνα αυτή, βρέθηκε ότι σε όποια 

επιχείρηση υπήρχε κάποιος µεγαλοµέτοχος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπήρχε και η 

τάση για µεγαλύτερη αξία της επιχείρησης, όπως µετριέται µε το Tobin’Q, σε ένα 

δείγµα 11.500 επιχειρήσεων του δείκτη S&P 1500 για την περίοδο 1998-2006.  
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4.3.5 Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο   
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το Α και το Ω στην παρακολούθηση της δουλειάς του 

µάνατζερ. Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο µοναδικός ρόλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Τα µέλη του χρησιµοποιούνται και ως σύµβουλοι και συµµετέχουν στη χάραξη της 

στρατηγικής της επιχείρησης. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια τυπικά χαρακτηρίζονται από  

δύο µεγέθη. Το ένα αφορά το αριθµητικό µέγεθος τους και το δεύτερο αφορά τη 

σύνθεση τους, δηλαδή από το ποσοστό των µελών που είναι εξωτερικοί ή 

απαλλαγµένοι από το µάνατζµεντ. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρουν είτε 

περισσότερη πληροφόρηση είτε προσφέρουν ευκολία στην λήψη αποφάσεων. Ένα 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µε µεγάλο αριθµό εξωτερικών µελών µπορεί να µην είναι και 

το καλύτερο για την επιχείρηση. Αντίθετα, ένα ώριµο ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 

αυτό που µπορεί να συνδυάζει την πληροφόρηση και τη γρήγορη λήψη αποφάσεων 

εποικοδοµητικά.  

 

Σε µια έρευνα των Hermalin και Weisbach (1991), στο άρθρο τους  “The effects of 

board composition and direct incentives on firm performance”,  µελέτησαν τη σχέση 

µεταξύ της αναλογίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που είναι εξωτερικοί 

και του Tobin’ Q για 5 έτη διαφορετικά, και αφού εξέτασαν για ενδογένεια, 

διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει σηµαντική σχέση ανάµεσα στη σύνθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της επίδοσης της επιχείρησης. 

 

Σε µια άλλη έρευνα  που πραγµατοποιήθηκε από τον Yermark (1996), στο άρθρο του 

“Higher market valuation of companies with a small board of directors”, έδειξε ότι σε 

επιχειρήσεις µε ήδη υψηλό αριθµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (πάνω από 8 

µέλη) µπορεί κάθε επιπλέον άτοµο να µειώνει την αξία της επιχείρησης, (Tobin’Q) 

και ο λόγος είναι ότι τα µεγάλα ∆ιοικητικά Συµβούλια δρουν επιβαρυντικά σε σχέση 

µε την επίδοση των επιχειρήσεων. Στο δείγµα του χρησιµοποιήθηκαν επιχειρήσεις 

από το διάστηµα 1984-1991 στις ΗΠΑ.  

 

Επίσης, σε µια άλλη έρευνα, της Klein (1998), στο άρθρο της “Firm performance and 

board committee structure”, έδειξε ότι τα εξωτερικά µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου που δίνουν έµφαση στη συµβουλευτική µπορεί να επηρεάζουν αρνητικά 

την επιχείρηση. Γενικώς, συνηθίζεται τα ∆ιοικητικά Συµβούλια να χωρίζονται σε 



29 
 

επιτροπές και να διαµοιράζουν τους διάφορους ρόλους µεταξύ τους (π.χ. σε επιτροπή 

χρηµατοοικονοµικών, επιτροπή ελέγχου, επιτροπή συµβουλευτικής, επιτροπή 

αµοιβών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.λ.π).  

 

Τέλος, οι Adams και Ferreira (2009), στο άρθρο τους “Women in the boardroom and 

their impact on governance and performance”  τους διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν πιο εύκολα να εκδιώξουν τον µάνατζερ µε 

φτωχή απόδοση και µάλιστα όσο το ποσοστό των γυναικών στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αυξάνεται, τόσο πιο πιθανή είναι η απόλυση τους, όταν αυτός δεν 

αποδίδει. Επίσης, στην ίδια έρευνα, βρέθηκε ότι η επίδοση της επιχείρησης τείνει να 

µειώνεται όσο µειώνεται και η αναλογία της γυναικείας παρουσίας στα ∆ιοικητικά 

Συµβούλια, συνεπώς η µεικτή σύσταση ενδείκνυται. 

 

Σε µια άλλη έρευνα, των Duchin et al. (2010), στο άρθρο τους “When are outside 

directors effective?”, εξετάστηκε η εφαρµογή του νόµου των Sarbanes-Oxley και 

έδειξε ότι, σε ∆ιοικητικά Συµβούλια επιχειρήσεων που ήταν καλά συγκροτηµένα, οι 

αλλαγές λόγω του νόµου έριχναν την επίδοση τους, ενώ σε ∆ιοικητικά Συµβούλια 

που δεν ήταν ορθώς συγκροτηµένα ο νόµος βοηθούσε. Το διάστηµα που επιλέχθηκε 

ήταν 2000-2005. Ο νόµος αυτός επηρέαζε τον αριθµό και τη σύνθεση των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων. 

 

Τέλος, σε µια άλλη έρευνα, των Faleye et al. (2011), στο άρθρο τους “The costs of 

intense board monitoring”, χαρακτηρίζοντας κάποια εξωτερικά µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ως προσηλωµένα στην παρακολούθηση όταν είναι τουλάχιστον σε δύο 

επιτροπές παρακολούθησης, µελέτησαν την επιρροή τους. ∆ιαπίστωσαν ότι τα µέλη 

αυτά µπορεί να είναι πιο προσεκτικά στην δουλειά τους και µπορούν να εκδιώξουν 

τον µάνατζερ, εάν δεν έχει την αναµενόµενη συµπεριφορά και απόδοση. Επίσης η 

ισχυρή παρακολούθηση, στην ίδια έρευνα φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά και το 

Tobin’ Q. Στο δείγµα τους χρησιµοποίησαν επιχειρήσεις από τον δείκτη S&P 1500 

για µια χρονική περίοδο από το 1986 ως το 2006.  
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4.3.6 Τα ∆ικαιώµατα των Μετόχων 

 
Οι Gompers et al. (2003), στο άρθρο τους “Corporate governance and equity prices” 

µε βάση των 24 νοµοθετικών διατάξεων, στις ΗΠΑ, δηµιούργησαν έναν δείκτη 

εφαρµογής της εταιρικής διακυβέρνησης από τις επιχειρήσεις και µέτρησαν το 

επίπεδο των δικαιωµάτων των µετόχων. Τα ευρήµατα τους έδειξαν ότι όσο πιο υψηλά 

είναι τα δικαιώµατα των µετόχων τόσο πιο υψηλή είναι η αξία της επιχείρησης, τα 

κέρδη της και η αποδοτικότητα των µετοχών τους. Υποστήριξαν µάλιστα ότι τα 

αδύναµα δικαιώµατα των µετόχων προσθέτουν επιπλέον κόστος στο πρόβληµα της 

αντιπροσώπευσης και βλάπτουν τη λειτουργική απόδοση, οπότε δεν πρέπει να 

παραβλέπονται. Το δείγµα τους περιλάµβανε επιχειρήσεις από τον δείκτη S&P 1500 

στις ΗΠΑ, την δεκαετία του 1990.  

 

Επίσης, οι Cremers και Nair (2005) στο άρθρο τους “Governance mechanisms and 

equity prices” έδειξαν ότι τα αποτελέσµατα των Gompers et al. (2003) είναι 

εγκυρότερα όταν συνδέονται µε επιχειρήσεις µε µεγάλους θεσµικούς επενδυτές.  

 

Οι Core et al. (2006), στο άρθρο τους “Does weak governance cause weak stock 

returns?An examination of firm operating performance and analysts’ expectations” 

επανεξέτασαν την εργασία των Gompers et al. (2003) και βρήκαν ότι οι επιχειρήσεις 

µε αδύνατα τα δικαιώµατα των µετόχων παρουσίαζαν σηµαντική διαφορά προς τα 

κάτω στη χρηµατιστηριακή απόδοση των µετοχών τους. Βέβαια, το εύρηµα αυτό έχει 

αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις της δεκαετίας του ’90 και όχι αργότερα. 

 

Οι Bebchuk et al. (2009) στο άρθρο τους “What matters in corporate governance?”, 

σε συνέχεια της εργασίας των Gompers et al. (2003),  διαπίστωσαν ότι από τις 24 

νοµοθετικές διατάξεις µόνο οι 6 επηρεάζουν σηµαντικά την αξία της επιχείρησης και 

τα κέρδη της και αφορούν κυρίως τα δικαιώµατα των µετόχων. Τα έξι αυτά στοιχεία 

είναι νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν τις εναλλαγές στα ∆ιοικητικά Συµβούλια, 

τα όρια στην κατοχή µετοχών από τον νόµο, στρατηγικές που εµποδίζουν τις 

επιθετικές εξαγορές (poison pill, golden parachute) και τις απαιτήσεις για 

συγχωνεύσεις. Οι διατάξεις αυτές που περιορίζουν τα δικαιώµατα των µετόχων 

φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά την αξία της επιχείρησης και την επίδοση της. 
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Σε άλλη έρευνα, οι Giroud και Mueller (2011), µε το άρθρο τους “Corporate 

governance, product market competition, and equity prices” υποστηρίζουν ότι οι 

µάνατζερ των επιχειρήσεων σε κλάδους µε λιγότερο ή καθόλου ανταγωνισµό δεν 

έχουν ισχυρά κίνητρα για να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη, οπότε τα πλεονεκτήµατα 

από την εφαρµογή της εταιρικής διακυβέρνησης για ισχυρά δικαιώµατα των µετόχων 

θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα. Επίσης, διαπίστωσαν ότι οι επιχειρήσεις µε αδύναµη 

εταιρική διακυβέρνηση, παρουσιάζουν χαµηλότερα ROE, χειρότερη λειτουργική 

επίδοση, λιγότερη αξία, αλλά µόνο στις επιχειρήσεις σε µη ανταγωνιστικούς κλάδους. 

Επίσης, σε αυτούς τους κλάδους διαπίστωσε ότι η φτωχή εταιρική διακυβέρνηση 

συνεπάγεται µε χαµηλή απόδοση του εργατικού δυναµικού, υψηλά κόστη και 

κακοδιαχείριση. Ακόµη, στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις µε φτωχή 

εταιρική διακυβέρνηση είναι πιο πιθανό να στοχοποιηθούν από ακτιβιστικά hedge 

funds, προτείνοντας στους επενδυτές αυτό να λάβουν υπόψη τους.  

 

4.3.7 Το Νοµικό Πλαίσιο της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 

Οι La Porta et al. (2002) στο άρθρο τους “Investor protection and corporate 

valuation” βρήκαν ότι το θεσµικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζει 

την αξία της επιχείρησης. Μάλιστα αυτό διαπίστωσαν στη µελέτη τους σε ένα δείγµα 

4.500 εισηγµένων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ από το 1981-1996. Οι νόµοι που 

ενισχύουν την εταιρική διακυβέρνηση διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία και σε 

αυτές που προσφέρεται υψηλή προστασία στους επενδυτές, διαπιστώθηκε, ότι έχουν 

επιχειρήσεις µε υψηλότερη αξία.  

 

Οι Clapper και Love (2003) στο άρθρο τους “Corporate Governance, investor 

protection and performance in emerging markets”  αφού ερεύνησαν ένα δείγµα 495 

εταιριών σε 25 υπό ανάπτυξη χώρες, βρήκαν ότι οι εταιρίες σε χώρες µε αδύναµο το 

νοµικό περιβάλλον τους υστερούσαν σε εφαρµογή των πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης περισσότερο από τις χώρες που είχαν ισχυρό νοµικό περιβάλλον και 

αυτό επηρέαζε προς τα κάτω τη λειτουργική απόδοση και την χρηµατιστηριακή 

απόδοση. 
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Μετά το 2000, όπου ήδη είχαν ξεσπάσει αρκετά εταιρικά σκάνδαλα, οι Chhaochharia 

και Gristein. (2007) στο άρθρο τους “Corporate governance and firm value: The 

impact of the 2002 governance rules” µελέτησαν την επιρροή που είχε ο νόµος του 

Sarbanes –Oxley στις επιχειρήσεις που τον εφάρµοσαν. Έτσι διαπιστώθηκε ότι άλλη 

επιρροή είχε στις µεγάλες επιχειρήσεις και άλλη στις µικρές. Όσο λιγότερη ήταν η 

συµµόρφωση στους νόµους, τόσο µεγαλύτερες ήταν οι µη κανονικές αποδόσεις τους( 

abnormal returns), σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που είχαν µεγαλύτερη συµµόρφωση. 

Μάλιστα, στις µικρές επιχειρήσεις οι µη κανονικές αποδόσεις µπορεί να ήταν και 

αρνητικές. Ο σηµαντικότερος στόχος του νόµου του  Sarbanes –Oxley ήταν να 

βελτιώσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων στους 

επενδυτές. Μερικές από τις διατάξεις, όµως, θεωρούνταν πολύ αυστηρές, δύσκολη 

στην εφαρµογή τους και δαπανηρές, όπως η διάταξη 404, όπου επιβάλλει στην 

επιχείρηση να ελέγχει περιοδικά τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης 

για να διαπιστώσει την ακρίβεια του ή να ανιχνεύσει εγκαίρως την απάτη. 

 

Οι Dahya et al. (2007) στο άρθρο τους “Board composition, corporate performance, 

and the Cadbury Committee recommendation” εξέτασαν τις αλλαγές στη σύνθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και την επίδοση των επιχειρήσεων στο Λονδίνο από το 1989 

ως το 1996, καθώς το 1992 πρωτοεµφανίστηκαν οι Οδηγίες της Cadbury Report, 

όπου πρότειναν τουλάχιστον τρία µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να είναι 

εξωτερικά. Βέβαια, οι Οδηγίες αυτές ήταν προαιρετικές και δεν ενσωµατώθηκαν στη 

νοµοθεσία του κράτους. Παρόλα αυτά η έρευνα τους έδειξε ότι υπήρχε θετική 

συσχέτιση στις επιχειρήσεις που ακολούθησαν τις Οδηγίες και στην απόδοση τους.  

 

Σε παρόµοια έρευνα του Iliev (2010) στο άρθρο του “The effect of SOX section 404: 

Costs, earnings quality, and stock prices” έδειξε ότι η εφαρµογή της διάταξης 404 

οδηγεί σε µεγαλύτερο κόστος ελέγχου και λιγότερα λειτουργικά κέρδη.  

 

4.3.8 Οικογενειακές Επιχειρήσεις και Επίδοση των Επιχειρήσεων 

 
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι αυτές που οι κύριοι µέτοχοι και ο µάνατζερ 

συνδέονται κοινωνικά και διαπροσωπικά (συγγενικά) και δηµιουργούν έτσι µια 

ιδιότυπη σχέση στην αντιπροσώπευση. Αυτό βέβαια, µπορεί να είναι θετικό ή και 
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αρνητικό. Το θετικό είναι ότι ο µάνατζερ δεν έχει ίδιο όφελος να µη κάνει τη δουλειά 

του. Παρόλα αυτά, το µειονέκτηµα είναι ότι πάντοτε οι ιδιοκτήτες/µέτοχοι θα 

νοιάζονται για τον µάνατζερ. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µπορεί να είναι πιο 

ελαστικοί στην παρακολούθηση ή να µην έχει κάποια επίπληξη εάν παρουσιάζει 

δυσανάλογη συµπεριφορά. Επίσης, ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι στις περισσότερες 

των περιπτώσεων, η επιλογή του µάνατζερ από τους ιδιοκτήτες γίνεται µέσα από την 

οικογένεια και όχι από την αγορά.  

 

Σε αντίστοιχη έρευνα που έχει γίνει από τους Anderson και Reeb (2003) στο άρθρο 

τους “Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 

500, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε άλλες περιπτώσεις τα πήγαν καλύτερα οι 

επιχειρήσεις που επέλεγαν τον µάνατζερ από το οικογενειακό περιβάλλον και άλλοτε 

αυτές που επέλεγαν µάνατζερ από την αγορά.  

 

Σε µια παρόµοια έρευνα οι Cucculelli και Micucci (2008) στο άρθρο τους “Family 

succession and firm performance: Evidence from Italian family firms” εξέτασαν ένα 

µεγάλο δείγµα ιταλικών επιχειρήσεων και διαπίστωσαν ότι η µείωση της λογιστικής 

απόδοσης σε επιχειρήσεις µε οικογενειακή διαδοχή, υπήρχε µόνο σε αυτές που 

προηγουµένως είχαν πολύ καλή επίδοση. Σε άλλες περιπτώσεις, το µορφωτικό 

επίπεδο έπαιζε εξίσου σηµαντικό ρόλο. 

 

4.3.9 ∆ιπλός Ρόλος Μάνατζερ-Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Επίσης, σηµαντικό είναι να αναφέρουµε και την άποψη ότι η δυαδικότητα της θέσης 

του µάνατζερ και του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι είναι αρνητικά 

συσχετιζόµενη µε την επίδοση της επιχείρησης. Αυτό υποστηρίχθηκε αρχικά από 

τους Fama και Jensen (1983) στο άρθρο τους “Separation of ownership and control”, 

οι οποίοι πρότειναν το διαχωρισµό της θέσης σε αυτόν που θα λαµβάνει τις 

αποφάσεις (µάνατζερ) και σε αυτόν που θα ελέγχει τις αποφάσεις (Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου) για την καλύτερη αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης.  

 

Ο διαχωρισµός των δύο θέσεων φαίνεται να επηρεάζει θετικά την επίδοση των 

επιχειρήσεων και να µειώνει τα κόστη αντιπροσώπευσης, όπως βρέθηκε από τις 
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έρευνες των Bhagat και Bolton (2008) στο άρθρο τους “Corporate Governance and 

firm performance”, οι οποίοι επανεξέτασαν παλαιότερες έρευνες. 

 4.4 Συµπεράσµατα Κεφαλαίου 
  

Στα άρθρα, που αναλύθηκαν παραπάνω και αναφέρονται εν συντοµία στον παρακάτω 

πίνακα 4.1:Επισκόπηση βιβλιογραφίας, διαπιστώνονται συµφωνίες και διαφωνίες στα 

αποτελέσµατα. Το αντικείµενο της έρευνας είναι ιδιαίτερα αγαπητό και υπάρχει 

αρκετό ενδιαφέρον από την επιστηµονική κοινότητα για την εξερεύνηση του. Παρόλα 

αυτά παρατηρείται ότι υπάρχουν αντικειµενικές διαφορές ως προς τις συνθήκες της 

έρευνας, οπότε τα αποτελέσµατα µπορεί να µην είναι συγκρίσιµα 100%. Ακόµη, η 

επίδοση των επιχειρήσεων µπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες εταιρικής 

διακυβέρνησης ταυτόχρονα και για αυτό όταν αποµονώνεται ένας παράγοντας µπορεί 

να µην οδηγεί πάντα στα ίδια συµπεράσµατα. Το κύριο συµπέρασµα της παρούσης 

µελέτης είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται το µίγµα των µηχανισµών 

της εταιρικής διακυβέρνησης που θα εφαρµοστούν σε κάθε εταιρία, λαµβάνοντας 

υπόψη όλους τους παράγοντες στα πλαίσια µιας ενιαίας στρατηγικής, της 

στρατηγικής για την εταιρική διακυβέρνηση. Η επιρροή της εταιρικής διακυβέρνησης 

στην επίδοση των επιχειρήσεων είναι υπαρκτή κυρίως όσον αφορά τη συµπεριφορά 

του µάνατζερ και την αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουµε τους ερευνητές, τη µεθοδολογία και τα 

συµπεράσµατα που διεξήγαν.          

 

Για τη σχέση εσωτερικής ιδιοκτησίας και επίδοσης των επιχειρήσεών τα 

αποτελέσµατα είναι αµφιλεγόµενα. Αν και υποστηρίζεται σε κάποιες έρευνες ότι η 

σχέση είναι µη γραµµική, υπάρχουν προβλήµατα ενδογένειας. Σε γενικές γραµµές το 

να κατέχει ο µάνατζερ ποσοστό των µετοχών µπορεί να τον κάνει να ενδιαφερθεί 

περισσότερο για τα κέρδη της επιχείρησης αφού θα έχει κίνητρο να το κάνει. Όµως 

δεν είναι απαραίτητο ο µάνατζερ που έχει ποσοστό των µετοχών να παρουσιάζει 

πάντα καλύτερη επίδοση. Οι µακροπρόθεσµες αποφάσεις του µάνατζερ (π.χ για 

επενδύσεις) δεν επηρεάζονται από το ποσοστό που κατέχει στην επιχείρηση και άρα 

έχουν λιγότερη σχέση µε την εσωτερική ιδιοκτησία.      
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Η παρακολούθηση του µάνατζερ από τους µεγαλοµετόχους συµβάλλει θετικά στην 

επίδοση των επιχειρήσεων, όταν δίνονται τα απαραίτητα κίνητρα. Μερικές φορές, 

όταν οι απαιτήσεις της εταιρικής διακυβέρνησης είναι ασφυκτικές τότε µπορεί η 

παρακολούθηση να έχει αρνητικά αποτελέσµατα στην επίδοση των επιχειρήσεων. 

Αυτό εξαρτάται εάν ο στόχος τους είναι τα πρόσκαιρα ή τα µακροχρόνια κέρδη. 

Γενικά, η παρακολούθηση ή η συµµετοχή ενός µεγαλοµετόχου στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο συµβάλλει θετικά στην επίδοση της επιχείρησης.  

 

Η παρακολούθηση του µάνατζερ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιβάλλεται να 

γίνεται σε έναν εφικτό βαθµό για να έχει θετικά αποτελέσµατα στην επίδοση του 

µάνατζερ και κατ΄ επέκταση στην επίδοση των επιχειρήσεων. Η υπερβολική 

προσήλωση στον έλεγχο µπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα.   Η σύνθεση 

και ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, επίσης,  παίζουν ρόλο στην 

επίδοση της επιχείρησης µόνο όταν συνδυάζονται και µε άλλους παράγοντες. Για 

παράδειγµα τα «αυστηρά» ∆ιοικητικά Συµβούλια µπορεί να εκδιώξουν τον µάνατζερ 

εάν δεν έχει την αναµενόµενη απόδοση ή να φταίνε τα ίδια για την φτωχή επίδοση 

της επιχείρησης. Όταν υπάρχει ένα «ώριµο» ∆ιοικητικό Συµβούλιο τότε η επίδοση 

των επιχειρήσεων µπορεί να είναι καλύτερη. Σε άλλες επιχειρήσεις ο µάνατζερ 

µπορεί να είναι ο «ισχυρός» και να διαλέγει ο ίδιος τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και σε άλλες να συµβαίνει το αντίθετο, οπότε και η επιρροή τους είναι 

διαφορετική.  

 

Τα αδύναµα δικαιώµατα των µετόχων συνδέονται µε τη χαµηλή επίδοση των 

επιχειρήσεων συνεπώς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τους. Οι περισσότερες 

έρευνες οδηγούν σε αυτό το συµπέρασµα, οπότε συνίσταται να προστατεύονται. 

Επίσης, κάποιες έρευνες έδειξαν ότι όσο πιο υψηλά είναι τα δικαιώµατα των µετόχων τόσο 

πιο υψηλή είναι η αξία της επιχείρησης, τα κέρδη της και η αποδοτικότητα των µετοχών τους. 

 

Το νοµοθετικό περιβάλλον επηρεάζει την εφαρµογή των πρακτικών της εταιρικής 

διακυβέρνησης και εµµέσως συνδέεται µε την επίδοση των επιχειρήσεων. Η 

προστασία των µετόχων έχει θετικό αντίκτυπο στην αξία της επιχείρησης και στην 

επίδοσης της. Το πολύ «αυστηρό» νοµοθετικό πλαίσιο, από την άλλη πλευρά, µπορεί 

να φέρει αντίθετα αποτελέσµατα.   
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Για τις οικογενειακές διαδοχές στις επιχειρήσεις δεν είναι ξεκάθαρο το µοτίβο εάν 

επηρεάζουν την επίδοση των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε άλλες 

περιπτώσεις τα πήγαν καλύτερα οι επιχειρήσεις που επέλεγαν τον µάνατζερ από το 

οικογενειακό περιβάλλον και άλλοτε αυτές που επέλεγαν µάνατζερ από την αγορά. Επίσης, 

σε άλλες περιπτώσεις παίζουν ρόλο άλλοι παράγοντες όπως είναι  η προηγούµενη επίδοση 

της επιχείρησης ή το µορφωτικό επίπεδο του µάνατζερ. 

 

Τέλος, ο διαχωρισµός της θέσης µάνατζερ και Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, τις περισσότερες φορές, επηρεάζει θετικά την επίδοση της επιχείρησης. 

Θεωρείται καλή πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης ο διαχωρισµός αυτής της θέσης, 

αν και στις µικρότερες επιχειρήσεις αυτό δεν είναι εφαρµοστό.  
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Πίνακας 4. 1: Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

Συγγραφείς Αντικείµενο έρευνας Μεθοδολογία Έρευνας Βασικό Συµπέρασµα 

Morck et al. (1988)  Επίδοση της Επιχείρησης και 
Εσωτερική Ιδιοκτησία 

Υπολογίστηκε η επίδοση µε το 
Tobin’Q  σε ένα δείγµα 371 
επιχειρήσεων από τον δείκτη 
Fortune 500 στις ΗΠΑ. 

Υπάρχει µεγάλη σχέση µεταξύ της εσωτερικής ιδιοκτησίας και της 
επίδοσης της επιχείρησης, όταν υπάρχει 5-25% κατοχή από τον 
µάνατζερ. 

Agrawal και Knoeber 
(1996)  

Επίδοση της Επιχείρησης και 
Εσωτερική Ιδιοκτησία 

Συσχέτιση (OLS regression) των 
µηχανισµών εταιρικής 
διακυβέρνησης µε την επίδοση των 
επιχειρήσεων όπως µετριέται µε το 
Tobin’Q σε ένα δείγµα 400 µεγάλων 
επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. 

Εξέτασαν την εσωτερική ιδιοκτησία σε σχέση µε την επίδοση της 
επιχείρησης, παίρνοντας υπόψη τους και άλλους µηχανισµούς που 
προσδίδουν κίνητρα στον µάνατζερ, όπως είναι η σύνθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου,  η υφιστάµενη «αγορά για µάνατζερς» ,η 
προσήλωση στη συγκέντρωση της  ιδιοκτησίας από εξωτερικούς, ο 
κεφαλαιακός και εταιρικός έλεγχος και διαπίστωσαν ότι οι 
µηχανισµοί αυτοί εξαφανίζουν τη σχέση µεταξύ εσωτερικής 
ιδιοκτησίας και επίδοσης της επιχείρησης.  

Cho (1998) Επίδοση της Επιχείρησης και 
Εσωτερική Ιδιοκτησία 

Το δείγµα του περιλαµβάνει 147 
επιχειρήσεις από τον δείκτη Fortune 
500 στις ΗΠΑ και η µεθοδολογία 
τους περιλαµβάνει παλινδροµήσεις 

Μελέτησε τη σχέση της εσωτερικής ιδιοκτησίας µε τις αποφάσεις 
για επενδύσεις και κατ΄ επέκταση µε την επίδοση της επιχείρησης, 
προτείνοντας ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος συσχέτισης. 

Himmelberg et al.(1999)  
 

 

 

Επίδοση της Επιχείρησης και 
Εσωτερική Ιδιοκτησία 

Επανεξέταση της σχέσης της 
εσωτερικής ιδιοκτησίας και της 
επίδοσης της επιχείρησης 
διορθώνοντας το πρόβληµα της 
ετερογένειας 

Βρήκαν παρόµοια αποτελέσµατα µε τους Agrawal και Knoeber 
(1996). 
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Zhou (2001) Επίδοση της Επιχείρησης και 
Εσωτερική Ιδιοκτησία 

Μελέτησε τις µικρές αλλαγές στην 
εσωτερική ιδιοκτηρία µεταξύ των 
επιχειρήσεων και της επίδοσης τους 

Συµφωνεί ότι δεν υπάρχει σηµαντική επιρροή της εσωτερικής 
ιδιοκτησίας στις µακροπρόθεσµες αποφάσεις του µάνατζερ 
συνεπώς και δεν επηρεάζεται η επίδοση της επιχείρησης. 

Compers et al. (2010)  Επίδοση της Επιχείρησης και 
Εσωτερική Ιδιοκτησία 

Η επίδοση µετριέται µε το Tobin’Q 
και το δείγµα των επιχειρήσεων 
αφορά το διάστηµα 1995-2002 στις 
ΗΠΑ 

Εξετάζεται η σχέση της εσωτερικής ιδιοκτησίας µε την επίδοση 
της επιχείρησης, παίρνοντας υπόψη σε επιχειρήσεις ότι α) οι 
µάνατζερ έχουν δικαίωµα ψήφου άρα και είναι σίγουροι για τη 
δουλειά τους β) οι µάνατζερ έχουν ποσοστό στα  κέρδη αλλά όχι 
δικαίωµα ψήφου και διαπίστωσαν ότι όσο πιο ισχυρά ήταν 
δικαιώµατα ψήφου των µάνατζερ τόσο πιο χαµηλή ήταν η επίδοση 
των επιχειρήσεων και όσο πιο ισχυρά ήταν τα δικαιώµατα στα 
κέρδη (ή στις ταµειακές ροές) τόσο πιο καλή ήταν και η επίδοση 
των επιχειρήσεων. 

Coles et al. (2012) Επίδοση της Επιχείρησης και 
Εσωτερική Ιδιοκτησία 

Ερεύνησαν στατιστικά τη σχέση της 
εσωτερικής ιδιοκτησίας και της 
επίδοσης της επιχείρησης 

Βρήκαν ότι άλλοτε υπάρχει σχέση και άλλοτε όχι, σηµειώνοντας 
προβλήµατα ενδογένειας στη σχέση. 

Gillan και Starks  (2007)  Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ 
από τους Μεγαλοµετόχους      

Εξέτασαν βιβλιογραφικά την 
επιρροή των θεσµικών επενδυτών 
και των funds  στην επίδοση των 
επιχειρήσεων 

Συµπέραναν ότι, επειδή οι επενδυτές αυτοί απαιτούν αυστηρές 
µεθόδους εταιρικής διακυβέρνησης, αυτό επηρεάζει αρνητικά την 
επίδοση των επιχειρήσεων που επένδυαν.   

Brav et al. (2009) Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ 
από τους Μεγαλοµετόχους      

Εξέτασαν βιβλιογραφικά την 
επιρροή των θεσµικών επενδυτών 
και των funds  στην επίδοση των 
επιχειρήσεων 

∆ιαπίστωσαν ότι τα hedge funds είναι πιο ικανά να επηρεάσουν τα 
∆ιοικητικά Συµβούλια και τους µάνατζερ και κατά συνέπεια 
επηρεάζουν θετικά τη λειτουργικά απόδοση και χρηµατιστηριακά 
κέρδη. 
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Becker et al. (2011)  Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ 
από τους Μεγαλοµετόχους      

Στατιστική έρευνα σε ένα δείγµα 
6.000 επιχειρήσεων του δείκτη S&P 
1500 από το 1996 µέχρι το 2001 
στις ΗΠΑ. 

Μελέτησαν χωριστά την επιρροή που έχουν οι µεγαλοµέτοχοι στη 
λειτουργική απόδοση και βρήκαν ότι συσχετίζονται θετικά µεταξύ 
τους. 

 Agrawal και Nesser 
(2011) 

Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ 
από τους Μεγαλοµετόχους      

Μετρήθηκε µε το Tobin’Q, σε ένα 
δείγµα 11.500 επιχειρήσεων του 
δείκτη S&P 1500 για την περίοδο 
1998-2006.  

Βρέθηκε ότι σε όποια επιχείρηση υπήρχε κάποιος µεγαλοµέτοχος 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο υπήρχε και η τάση για µεγαλύτερη αξία 
της επιχείρησης, 

Hermalin και Weisbach 
(1991),  

Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο   

Μελέτησαν τη σχέση µεταξύ της 
αναλογίας των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου που είναι 
εξωτερικοί και του Tobin’ Q για 5 
έτη διαφορετικά 

∆ιαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει σηµαντική σχέση ανάµεσα στη 
σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της επίδοσης της 
επιχείρησης. 

Yermark (1996) Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο   

Στο δείγµα του χρησιµοποιήθηκαν 
επιχειρήσεις από το διάστηµα 1984-
1991 στις ΗΠΑ.Η επίδοση των 
επιχειρήσεων µετρήθηκε µε το 
Tobin’Q  
 

Έδειξε ότι σε επιχειρήσεις µε ήδη υψηλό αριθµό µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου (πάνω από 8 µέλη), µπορεί κάθε επιπλέον 
άτοµο να µειώνει την αξία της επιχείρησης και ο λόγος είναι ότι τα 
µεγάλα ∆ιοικητικά Συµβούλια δρουν επιβαρυντικά σε σχέση µε 
την επίδοση των επιχειρήσεων 

Klein (1998) Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο   

Στατιστική έρευνα σε µεγάλες 
επιχειρήσεις των ΗΠΑ στις αρχές 
του 1990.  

Έδειξε ότι τα εξωτερικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
δίνουν έµφαση στη συµβουλευτική µπορεί να επηρεάζουν 
αρνητικά την επιχείρηση.  
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οι Adams και Ferreira 
(2009)  

Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο   

Στατιστική έρευνα σε επιχειρήσεις 
των ΗΠΑ. 

∆ιαπίστωσαν ότι οι γυναίκες µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
µπορούν πιο εύκολα να εκδιώξουν τον µάνατζερ µε φτωχή 
απόδοση και µάλιστα όσο το ποσοστό των γυναικών στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αυξάνεται, τόσο πιο πιθανή είναι η 
απόλυση τους, όταν αυτός δεν αποδίδει. 

Duchin et al. (2010)  Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο   

Στατιστική έρευνα σε επιχειρήσεις 
το διάστηµα  2000-2005 

Εξετάστηκε η εφαρµογή του νόµου των Sarbanes-Oxley και έδειξε 
ότι, σε ∆ιοικητικά Συµβούλια επιχειρήσεων που ήταν καλά 
συγκροτηµένα, οι αλλαγές λόγω του νόµου έριχναν την επίδοση 
τους, ενώ σε ∆ιοικητικά Συµβούλια που δεν ήταν ορθώς 
συγκροτηµένα ο νόµος βοηθούσε. 

Faleye et al. (2011) Η Παρακολούθηση του Μάνατζερ 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο   

Στο δείγµα τους χρησιµοποίησαν 
επιχειρήσεις από τον δείκτη S&P 
1500 για µια χρονική περίοδο από 
το 1986 ως το 2006  

Τα εξωτερικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που είναι 
προσηλωµένα στην παρακολούθηση ή είναι σε δύο επιτροπές 
παρακολούθησης µπορούν να εκδιώξουν τον µάνατζερ εάν δεν 
έχει την αναµενόµενη συµπεριφορά και απόδοση. Επίσης η ισχυρή 
παρακολούθηση. Η συµπεριφορά αυτή φαίνεται να επηρεάζει 
αρνητικά την επίδοση των επιχειρήσεων( Tobin’ Q) 

Gompers et al. (2003)  Τα ∆ικαιώµατα των Μετόχων 

Το δείγµα τους περιλάµβανε 
επιχειρήσεις από τον δείκτη S&P 
1500 στις ΗΠΑ, την δεκαετία του 
1990 

Τα ευρήµατα τους έδειξαν ότι όσο πιο υψηλά είναι τα δικαιώµατα 
των µετόχων τόσο πιο υψηλή είναι η αξία της επιχείρησης, τα 
κέρδη της και η αποδοτικότητα των µετοχών τους.  

Cremers και Nair (2005) Τα ∆ικαιώµατα των Μετόχων 

Επαλήθευσαν την έρευνα των 
Gompers et al. (2003)  

Έδειξαν ότι τα αποτελέσµατα των Gompers et al. (2003) είναι 
εγκυρότερα όταν συνδέονται µε επιχειρήσεις µε µεγάλους 
θεσµικούς επενδυτές. 
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Core et al. (2006) Τα ∆ικαιώµατα των Μετόχων 
Στατιστική έρευνα σε επιχειρήσεις 
των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1990 

Βρέθηκε ότι οι επιχειρήσεις µε αδύνατα τα δικαιώµατα των 
µετόχων παρουσίαζαν σηµαντική διαφορά προς τα κάτω στη 
χρηµατιστηριακή απόδοση των µετοχών τους. 

Bebchuk et al. (2009) Τα ∆ικαιώµατα των Μετόχων 

Σε συνέχεια της εργασίας των 
Gompers et al. (2003)  

Οι διατάξεις αυτές (Ε-Index) που περιορίζουν τα δικαιώµατα των 
µετόχων φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά την αξία της 
επιχείρησης και την επίδοση της. Ο δείκτης αυτός περιλαµβάνει 
ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης, όπως για τη δοµή του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις διαδικασίες λειτουργίας του, 
ειδικές διατάξεις για τις απορροφήσεις-επιθετικές αγορές  (π.χ. 
poison pill, golden parachute), διατάξεις που αφορούν τις αµοιβές 
του µάνατζερ και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
διατάξεις που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Giroud και Mueller (2011) Τα ∆ικαιώµατα των Μετόχων 

Στατιστική έρευνα σε ένα δείγµα 
3.241 επιχειρήσεων από τη βάση 
δεδοµένων Investor 
Responsibility Research Center,  
στις ΗΠΑ από το 1990 ως το 
2006. 

Υποστηρίζουν ότι οι µάνατζερ των επιχειρήσεων σε κλάδους µε 
λιγότερο ή καθόλου ανταγωνισµό δεν έχουν ισχυρά κίνητρα για να 
µεγιστοποιήσουν τα κέρδη, οπότε τα πλεονεκτήµατα από την 
εφαρµογή της εταιρικής διακυβέρνησης για ισχυρά δικαιώµατα 
των µετόχων θα πρέπει να είναι µεγαλύτερα. Επίσης, διαπίστωσαν 
ότι οι επιχειρήσεις µε αδύναµη εταιρική διακυβέρνηση, 
παρουσιάζουν χαµηλότερα ROE, χειρότερη λειτουργική επίδοση, 
λιγότερη αξία, αλλά µόνο στις επιχειρήσεις σε µη ανταγωνιστικούς 
κλάδους. Επίσης, σε αυτούς τους κλάδους διαπίστωσε ότι η φτωχή 
εταιρική διακυβέρνηση συνεπάγεται µε χαµηλή απόδοση του 
εργατικού δυναµικού, υψηλά κόστη και κακοδιαχείριση. Ακόµη, 
στην ίδια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις µε φτωχή 
εταιρική διακυβέρνηση είναι πιο πιθανό να στοχοποιηθούν από 
ακτιβιστικά hedge funds, προτείνοντας στους επενδυτές αυτό να 
λάβουν υπόψη τους. 

LaPorta et al. (2002)  Το Νοµικό Πλαίσιο της Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης 

∆είγµα 4.500 εισηγµένων 
επιχειρήσεων στις ΗΠΑ από το 
1981-1996.  

Οι νόµοι που ενισχύουν την εταιρική διακυβέρνηση διαφέρουν 
από πολιτεία σε πολιτεία και σε αυτές που προσφέρεται υψηλή 
προστασία στους επενδυτές, διαπιστώθηκε, ότι έχουν επιχειρήσεις 
µε υψηλότερη αξία. 
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Clapper και Love (2004)  Το Νοµικό Πλαίσιο της Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης 

∆είγµα 495 εταιριών σε 25 υπό 
ανάπτυξη χώρες. 

Βρήκαν ότι οι εταιρίες σε χώρες µε αδύναµο το νοµικό περιβάλλον 
τους υστερούσαν σε εφαρµογή των πρακτικών εταιρικής 
διακυβέρνησης περισσότερο από τις χώρες που είχαν ισχυρό 
νοµικό περιβάλλον. 

Dahya et al. (2007) Το Νοµικό Πλαίσιο της Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης 

Εξετάστηκαν οι αλλαγές στη 
σύνθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και την επίδοση των 
επιχειρήσεων στο Λονδίνο από το 
1989 ως το 1996, καθώς το 1992 
πρωτοεµφανίστηκαν οι Οδηγίες της 
Cadbury Report. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε θετική συσχέτιση στις επιχειρήσεις που 
ακολούθησαν τις Οδηγίες και στην απόδοση τους. 

Chhaochharia και Gristein 
(2007)  

Το Νοµικό Πλαίσιο της Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης 

Μελέτησαν την επιρροή που είχε ο 
νόµος του Sarbanes –Oxley στις 
επιχειρήσεις που τον εφάρµοσαν 

∆ιαπιστώθηκε ότι άλλη επιρροή είχε στις µεγάλες επιχειρήσεις και 
άλλη στις µικρές. Όσο λιγότερη ήταν η συµµόρφωση στους 
νόµους, τόσο µεγαλύτερες ήταν οι µη κανονικές αποδόσεις τους( 
abnormal returns).  Μάλιστα, στις µικρές επιχειρήσεις οι µη 
κανονικές επιχειρήσεις µπορεί να ήταν και αρνητικές. 

Iliev (2010)  Το Νοµικό Πλαίσιο της Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης 

Εξέταση της εφαρµογής της 
διάταξης 404 στις Αµερικανικές 
επιχειρήσεις  

∆ιαπιστώθηκε ότι η εφαρµογή της διάταξης 404 (όπου επιβάλλει 
στην επιχείρηση να ελέγχει περιοδικά τα συστήµατα εσωτερικού 
ελέγχου της επιχείρησης) οδηγεί σε µεγαλύτερο κόστος ελέγχου 
και λιγότερα λειτουργικά κέρδη. 

Anderson και Reeb (2003) Οικογενειακές Επιχειρήσεις και 
Επίδοση των Επιχειρήσεων 

Εξετάστηκε ο δείκτης S&P 500 στις 
ΗΠΑ. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε άλλες περιπτώσεις τα πήγαν 
καλύτερα οι επιχειρήσεις που επέλεγαν τον µάνατζερ από το 
οικογενειακό περιβάλλον και άλλοτε αυτές που επέλεγαν µάνατζερ 
από την αγορά. 
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Cucculetti και Micucci 
(2008)  

Οικογενειακές Επιχειρήσεις και 
Επίδοση των Επιχειρήσεων 

Εξέτασαν ένα µεγάλο δείγµα 
ιταλικών επιχειρήσεων. 

∆ιαπιστώθηκε ότι η µείωση της λογιστικής απόδοσης σε 
επιχειρήσεις µε οικογενειακή διαδοχή, υπήρχε µόνο σε αυτές που 
προηγουµένως είχαν πολύ καλή επίδοση. Σε άλλες περιπτώσεις, το 
µορφωτικό επίπεδο έπαιζε εξίσου σηµαντικό ρόλο.            

Fama και Jensen (1983)  

∆ιπλός Ρόλος Μάνατζερ-Προέδρου 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Πρώτη έρευνα σε επιχειρήσεις των 
ΗΠΑ. 

Πρότειναν το διαχωρισµό της θέσης σε αυτόν που θα λαµβάνει τις 
αποφάσεις (µάνατζερ) και σε αυτόν που θα ελέγχει τις αποφάσεις 
(Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) για την καλύτερη 
αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης.  

Bhagat και Bolton (2008)  

∆ιπλός Ρόλος Μάνατζερ-Προέδρου 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Επανεξέτασαν παλαιότερες έρευνες. Ο διαχωρισµός των δύο θέσεων φαίνεται να επηρεάζει θετικά την 
επίδοση των επιχειρήσεων και να µειώνει τα κόστη 
αντιπροσώπευσης, οι οποίοι επανεξέτασαν παλαιότερες έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 Η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ 

ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 

5.1 Εισαγωγές Παρατηρήσεις  
 

Πολλές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί για την εταιρική διακυβέρνηση µε αφορµή τα 

µεγάλα εταιρικά σκάνδαλα, ( Enron, Parlamat κ.α.)  που συνέβησαν την τελευταία 

εικοσαετία και µε αφορµή των νόµων που θεσπίστηκαν για την αποφυγή παρόµοιων 

καταστάσεων. Με τη νοµοθετική ρύθµιση των σχέσεων µεταξύ των µετόχων και της 

διοίκησης θεωρήθηκε ότι το πρόβληµα κακοδιαχείρισης και αντιπροσώπευσης 

µετριάστηκε στο ελάχιστο. Παράλληλα, το ενδιαφέρον των επιστηµόνων 

προσανατολίστηκε προς τους νέους παράγοντες της εταιρικής διακυβέρνησης που 

επηρεάζουν την επίδοση των επιχειρήσεων, που στην τελική είναι από τα πρώτιστα 

θέµατα που ενδιαφέρει τον µέτοχο, πέρα από την προστασία της περιουσίας του. Οι 

διάφορες µελέτες, που εκτενώς αναλύθηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο, έδειξαν ότι οι 

µηχανισµοί της εταιρικής διακυβέρνησης, στα πλαίσια της στρατηγικής επιλογής, 

µπορούν να επηρεάσουν την επίδοση της επιχείρησης σε µεγάλο βαθµό. Η επιρροή 

της εταιρικής διακυβέρνησης στην επίδοση της, είτε στη λειτουργική είναι στο ROA, 

άρχισε να ενδιαφέρει και το επιστηµονικό πεδίο της στρατηγικής και να θεωρείται 

πλέον σηµαντικό να εφαρµόζονται οι µηχανισµοί της εταιρικής διακυβέρνησης 

ανάλογα µε τις ανάγκες τις επιχείρησης. Θέµατα εσωτερικών µηχανισµών εταιρικής 

διακυβέρνησης που έχουν απασχολήσει το µάνατζµεντ είναι η παρακολούθηση του 

µάνατζερ στη λήψη αποφάσεων, ενώ εξωτερικοί µηχανισµοί που επηρεάζουν τον 

µάνατζερ είναι αυτοί για την πρόληψη των επιθετικών εξαγορών για την απόκτηση 

του ελέγχου (π.χ η στρατηγική του poison pill και του golden parachute), ο 

ανταγωνισµός και η διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού. Ο ορθός συνδυασµός των 

µηχανισµών εταιρικής διακυβέρνησης και στρατηγικής είναι το σηµερινό ζητούµενο, 

που ενδεχοµένως να µειώσει τα κόστη της αντιπροσώπευσης, να ευθυγραµµίσει τα 

συµφέροντα του µάνατζερ και των µετόχων χωρίς να βλάπτεται η επίδοση της 

επιχείρησης και η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της. 
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Βέβαια, οι έρευνες που έχουν γίνει, συνήθως, βασίζονται σε επιχειρήσεις που είναι 

εισηγµένες, όπου και υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη για την εφαρµογή των µηχανισµών 

εταιρικής διακυβέρνησης για την προστασία του πλούτου των µετόχων. Ωστόσο, 

σηµαντική έκταση λαµβάνει και η µελέτη της εταιρικής διακυβέρνησης ως µέσο για 

την επίτευξη επιχειρησιακών στρατηγικών και στόχων. Ανάλογα µε τo στάδιο που 

βρίσκεται µία επιχείρηση, από τη δηµιουργία της µέχρι την ωρίµανσή της ή ακόµη 

και κατά την οικονοµική δυσπραγία της, θα πρέπει να επιλέγει τους ιδανικούς 

µηχανισµούς εταιρικής διακυβέρνησης που χρειάζεται. Η εταιρική διακυβέρνηση, 

πέρα από τις πτυχές της παρακολούθησης και του ελέγχου, στόχο έχει να εξασφαλίζει 

τη διαφάνεια στην λειτουργία του µάνατζµεντ ώστε, από τη µια πλευρά, να ελαττωθεί 

το ρίσκο των µετόχων, από την άλλη, να επωφεληθούν κατά το µέγιστο από την 

επίδοση της επιχείρησης. Αυτή η πτυχή της εταιρικής διακυβέρνησης, στη 

βιβλιογραφία, αναφέρεται ως  «δηµιουργία πλούτου-προστασία πλούτου». Ειδικά 

θέµατα που έχουν εξεταστεί στα πλαίσια της στρατηγικής και της εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι:  

α) ο ρόλος των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Stiles, 2001), 

β) η αξία των ανοιχτών σχέσεων µεταξύ τω εκτελεστικών µελών και των µη 

εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( Pettigrew και McNulty, 1998),  

γ) οι ανταγωνιστικές και οι συµπληρωµατικές σχέσεις ανάµεσα στον πρόεδρο του  

∆ιοικητικού Συµβουλίου και του µάνατζερ (Roberts και Stiles, 1999). 

 

Συνεπώς, είναι σηµαντικό, να επισηµανθεί ο πρακτικός ρόλος της εταιρικής 

διακυβέρνησης και στη στρατηγική. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρατεθεί ο ρόλος της 

εταιρικής διακυβέρνησης στη στρατηγική των επιχειρήσεων, ανάλογα µε το στάδιο 

του κύκλου ζωής της. Στη συνέχεια θα διαπιστωθεί µέσω πρωτογενούς έρευνας η 

εταιρικής διακυβέρνησης- ο πρακτικός ρόλος του ∆.Σ στις ελληνικές µη εισηγµένες 

κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις. 

 

5.2  Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και Στρατηγική 

 
Όλο και περισσότερο το πεδίο της στρατηγικής αρχίζει να αναγνωρίζει την εταιρική 

διακυβέρνηση ως ένα σηµαντικό παράγοντα που επηρεάζει την επίδοση των 
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επιχειρήσεων και τη βιωσιµότητα της. Η εταιρική διακυβέρνηση φαίνεται να 

επηρεάζει την αξία της επιχείρησης, οπότε οι µηχανισµοί της θα πρέπει να γίνονται 

γνωστοί στους διοικούντες και στους µετόχους και να χρησιµοποιούνται. Η εφαρµογή 

µιας οδηγίας της εταιρικής διακυβέρνησης µπορεί να µην ενδείκνυται για µια µικρή 

οικογενειακή επιχείρηση, αλλά µπορεί να είναι χρήσιµη εάν θέλει να αναπτυχθεί και 

να βρει καινούριους πόρους. Παρακάτω, δίνεται ο πίνακας 5.1 στον οποίο 

περιγράφεται η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια και εταιρική διακυβέρνηση σε 

σχέση µε το είδος και τις ανάγκες για χρήση πόρων της επιχείρησης. 

 

    

Πίνακας 5. 1:Επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΥΨΗΛΗ 

Π
Ο
Ρ
Ο
Ι 

ΑΠΛΟΙ 

    

-Μικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις 
-Νέες Επιχειρήσεις με Δημόσια 

εγγραφή (IPOs) 

-Start-ups 

-Επιχειρήσεις που έχουν 

χρηματοδοτηθεί από τρίτους (business 

angels, venture capital) 

-Νέες επιχειρήσεις από 

Πανεπιστημιακές δομές  

επιχειρηματικότητας 

και ευρεσιτεχνίας   

    

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΙ 

    

-Επιχειρήσεις σε 

οικονομική δυσπραγία -Ώριμες εισηγμένες επιχειρήσεις 

-Επιχειρήσεις που 

εξαγοράζονται από 

τρίτους  και βγαίνουν από 

το χρηματιστήριο   

    

    
 

Στο πρώτο τεταρτηµόριο οι επιχειρήσεις έχουν απλή δοµή πόρων ιδιοκτησίας από 

λίγους, τους ιδρυτές ή και τις οικογένειες τους, και παρέχεται περιορισµένη διαφάνεια 

στους συνιδιοκτήτες που δεν ασχολούνται µε τη διοίκηση. Καθώς, όµως, οι ανάγκες 

για ανάπτυξη της επιχείρησης γίνονται πρωταρχικώς στόχος, η επιχείρηση θα 
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χρειαστεί να αναζητήσει κι άλλους πόρους. Οι πηγές χρηµατοδότησης των ιδίων 

κεφαλαίων µπορεί να είναι από τρίτους (π.χ business angels, venture capital) ή µε 

δηµόσια εγγραφή στο χρηµατιστήριο. Το άνοιγµα αυτό στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 

αρχίζει δηµιουργεί περαιτέρω ανάγκες για την παρακολούθηση και για τον έλεγχο της 

διοίκησης, δηλαδή αυξάνει την ανάγκη για υιοθέτηση των µηχανισµών εταιρικής 

διακυβέρνησης. Για παράδειγµα, µία επιχείρηση που θέλει να εισέλθει στο 

χρηµατιστήριο θα πρέπει να αλλάξει ριζικά όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση 

για να µπορέσουν να την εµπιστευτούν οι εν δυνάµει επενδυτές (τεταρτηµόριο 

δεύτερο).  

 

Όταν µία εισηγµένη επιχείρηση έχει προβεί σε στρατηγικές ανάπτυξης και 

απολαµβάνει τις επιδόσεις της των επιλογών της, τότε βρίσκεται στο τρίτο 

τεταρτηµόριο, όπου η διαφάνεια είναι υψηλή και πόροι έχουν γίνει πολύπλοκοι. 

Όµως, σε αυτή τη φάση, µπορεί να χαθούν τα κίνητρα του µάνατζερ για περαιτέρω 

ανάπτυξη ή να παρθούν αποφάσεις για αλλαγές (π.χ επενδύσεις σε άλλα προϊόντα ή 

δραστηριότητες) ή να επιλεχθούν στρατηγικές περισυλλογής (π.χ κλείσιµο τµηµάτων) 

ανάλογα µε το ψυχανέµισµα του µάνατζερ για την αγορά.  Αυτές οι κινήσεις µπορεί 

να οδηγήσουν σε δυσκολίες και σε προβλήµατα. Όταν η αξία της επιχείρησης αρχίζει 

να µειώνεται επιβαρύνεται συνήθως ο µάνατζερ. Ακόµα κι αν δεν έχει αλλάξει η 

ιδιοκτησιακή δοµή, το σύστηµα της εταιρικής διακυβέρνησης µπορεί να εµποδίζει 

σοβαρά τον µάνατζερ στη λήψη δύσκολων αποφάσεων για την πορεία της 

επιχείρησης. Οι περιπτώσεις αυτές χρήζουν γενναίες αποφάσεις από όλες τις πλευρές. 

Για παράδειγµα η επιλογή της στρατηγικής ανάκαµψης (turnaround) από τον 

µάνατζερ και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπου θα ευθυγραµµίζονταν τα συµφέροντα 

όλων, θα ήταν µια τεράστια επιτυχία των µηχανισµών εταιρικής διακυβέρνησης. Η 

άλλη λύση, σε περίπτωση οικονοµικής δυσπραγίας, είναι η αποχώρηση από το 

χρηµατιστήριο µε την εξαγορά της από µια άλλη εκτός χρηµατιστηρίου. Με αυτόν 

τον τρόπο µπορεί να κερδίσει τους πόρους που χρειάζεται για την ανασυγκρότηση 

της, χωρίς να έχει τους κανονισµούς που επιβάλλει η χρηµατιστηριακή αγορά και τα 

αυστηρά συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης. Η εταιρική διακυβέρνηση µπορεί 

όντως να συντελέσει στην στρατηγική της επιχείρησης και να αποτελέσει βασικό 

παράγοντα για το µέλλον της, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε κρίσιµα στάδια του κύκλου 

ζωής της (π.χ. ανάπτυξη, οικονοµική δυσπραγία). Για παράδειγµα, τα ανεξάρτητα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα µπορούσαν συµπληρωµατικά να δώσουν 
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λύσεις, όπως στην εξεύρεση κεφαλαίων ή πληροφορίες σχετικά µε τον ανταγωνισµό 

κ.α.. 

 

Όπως διαπιστώνουµε, η εταιρική διακυβέρνηση, στα πλαίσια της στρατηγικής, βοηθά 

ώστε να γίνεται αντιληπτός ο ρόλος των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, η αξία των ανοιχτών σχέσεων µεταξύ των εκτελεστικών µελών και των 

µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι συµπληρωµατικές 

σχέσεις ανάµεσα στον πρόεδρο του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στον µάνατζερ. 

 

Ο πίνακας 5.2 εξηγεί τη δυναµική επιρροή που έχει η εταιρική διακυβέρνηση στον 

κύκλο ζωής µιας επιχείρησης. Στον κάθετο άξονα αναφερόµαστε σε δύο στρατηγικά 

περιβάλλοντα, το δυναµικό και το απλό. Το δυναµικό χαρακτηρίζεται από ραγδαίες 

αλλαγές που δύσκολα µπορείς να προβλέψεις. Σε τέτοιες περιβαλλοντολογικές 

συνθήκες οι µάνατζερ θα πρέπει να κινούνται γρήγορα, να έχουν υψηλή 

προσαρµοστικότητα ώστε να δηµιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και να 

χαρακτηρίζονται από ευελιξία στις αποφάσεις. Για παράδειγµα, οι εταιρίες υψηλής 

τεχνολογίας που συνήθως είναι νεοϊδρυθείσες ή νεοεισερχόµενες στο χρηµατιστήριο 

µπορεί να δραστηριοποιούνται σε τέτοια περιβάλλοντα. Το απλό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται από πιο «αργές» αλλαγές. Τα χαρακτηριστικά που παίζουν σπουδαίο 

ρόλο στα δύο πρώτα τεταρτηµόρια µε το δυναµικό περιβάλλον είναι η ευελιξία και η 

καινοτοµία. Στο τρίτο τεταρτηµόριο, όπου το περιβάλλον έχει βραδείς αλλαγές, 

σπουδαίο ρόλο παίζουν η σταθερότητα και η αποτελεσµατικότητα στη λειτουργία.  
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Πίνακας 5. 2: Αντικείµενο εταιρικής διακυβέρνησης 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΟΥΤΟΥ 

Σ
Τ
Ρ
Α
Τ
Η
Γ
ΙΚ

Ο
 Π
Ε
Ρ
ΙΒ

Α
Λ
Λ
Ο
Ν

 

∆ΥΝΑΜΙΚΟ  

 Μη εισηγµένες επιχειρήσεις & 
επιχειρήσεις σε φάση δηµόσιας 
εγγραφής Νέες εισηγµένες επιχειρήσεις 
Λειτουργίες εταιρ .διακυβέρνησης Λειτουργία εταιρ. διακυβέρνησης 

• Παρακολούθηση: χαµηλή • Παρακολούθηση: µέτρια 
• Χρήση πόρων: υψηλή • Χρήση πόρων: µέτρια 
• Στρατηγική: υψηλή • Στρατηγική: υψηλή 

    

ΑΠΛΟ 
Επιχείρηση σε "αναγέννηση" 

Ώριµη επιχείρηση "προς 
πτώση" 

Λειτουργία εταιρ. διακυβέρνησης Λειτουργία εταιρ.διακυβέρνησης 
• Παρακολούθηση: χαµηλή • Παρακολούθηση: υψηλή 
• Χρήση πόρων: µέτρια • Χρήση πόρων: χαµηλή 
• Στρατηγική: µέτρια • Στρατηγική: χαµηλή 

    
 

 

Από την οπτική γωνία της στρατηγικής, στα πρώτα στάδια οι επιχειρήσεις συνήθως 

επενδύουν σε νέα προϊόντα, στην τεχνολογική εξέλιξη και σε αποκτήσεις παγίων, ενώ 

στο στάδιο της ανάπτυξης επικεντρώνονται σε επιχειρησιακές λειτουργίες και 

πρακτικές που βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα τους. Όταν οι επιχειρήσεις 

διανύουν το πρώτο στάδιο (πρώτο και δεύτερο τεταρτηµόριο) έχουν να 

αντιµετωπίσουν το µειονέκτηµα του µεγέθους και του καινούριου. Στη συνέχεια 

επέρχεται η ωρίµανση και µετακινούνται σε ένα πιο αργό από άποψης αλλαγών 

περιβάλλον που είναι σε µεγάλο βαθµό προβλέψιµο. Βέβαια, κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους, οι επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει τους πόρους τους και έχουν 

ακολουθήσει διάφορες στρατηγικές ανάπτυξης µέχρι να φτάσουν στην πλήρη 

ωρίµανση τους. Σε κάποια στιγµή όµως έρχεται η δυσκαµψία στις στρατηγικές 

επιλογές, η αδράνεια και οι διάφορες στρατηγικές επιλογές µπορεί να οδηγήσουν σε 

πτώση της επίδοσης της επιχείρησης και κατ΄επέκταση της αξίας της. Για να 

ανατραπεί αυτή η κατάσταση, η επιχείρηση θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να 

επικεντρωθεί σε στρατηγικές αναδόµησης, συµπεριλαµβάνοντας τόσο ένα νέο 

χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό όσο και οργανωσιακό.  
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Επίσης, ο πίνακας 5.2 αναφέρεται σε «δηµιουργία πλούτου» και «προστασία 

πλούτου» ως τον κύριο λειτουργικό ρόλο που έχει η εταιρική διακυβέρνηση. 

Συνδυάζοντας το περιβάλλον µε το ρόλο αυτό της εταιρικής διακυβέρνησης 

µπορούµε να κατανοήσουµε το ρόλο και τη συνεισφορά των µηχανισµών από την 

πλευρά της στρατηγικής. Το λειτουργικό ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης, επίσης, 

το χωρίζουµε σε τρεις κατηγορίες: σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση, σε ό,τι αφορά 

τη χρήση πόρων και σε επίπεδα της στρατηγικής. Η παρακολούθηση αναφέρεται στη 

διαφάνεια των κινήσεων της διοίκησης, οι πόροι αναφέρονται στην φροντίδα για 

πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές όπως είναι οι χρηµατοοικονοµικοί πόροι, η γνώση και 

η νοµιµότητα. Ο στρατηγικός ρόλος της εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνει τη 

φροντίδα για συµβουλευτική που θα χρησιµοποιήσουν οι µάνατζερ για τη λήψη 

αποφάσεων. 

 

Στο εµπειρικό παράδειγµα που θα ακολουθήσει επιλέξαµε µη εισηγµένες 

κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις, Αυτές οι επιχειρήσεις ανήκουν στο πρώτο 

τεταρτηµόριο όπου οι πόροι είναι απλοί και η διαφάνεια περιορισµένη. Σκοπός του 

ερωτηµατολογίου είναι να σηµειωθεί ο ρόλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην 

επίδοση των επιχειρήσεων.  

 

Στο παρελθόν η ίδρυση µιας επιχείρησης ήταν πιο εύκολη υπόθεση από ότι είναι 

σήµερα λόγω των δύσκολων οικονοµικών και δηµοσιονοµικών συγκυριών. Οι νέοι 

επιχειρηµατίες πλέον θα πρέπει να έχουν επιπλέον γνώσεις και προσόντα για να 

εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα της επιχείρησης τους. Όµως, για τη µετάβαση τους σε 

πιο «επαγγελµατικές επιχειρήσεις», αν υπάρχει αυτή η προοπτική στα σχέδια τους, θα 

πρέπει να γνωρίζουν από θέµατα διοίκησης και να αντιλαµβάνονται τις αρχές της 

εταιρικής διακυβέρνησης. Οι περιπτώσεις µπορεί να είναι διάφορες. Μια start up 

επιχείρηση µπορεί να έχει ανάγκη για εξεύρεση πόρων, οπότε οι ιδρυτές της θα 

πρέπει να γνωρίζουν από θέµατα διοίκησης και πως µπορούν να αξιοποιήσουν τις 

ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει: 

Α) να µπορούν να αναγνωρίσουν την ευκαιρία (π.χ χρηµατοδότηση από venture 

capital ή business angel) 

β) να δηµιουργηθεί µια επιχειρηµατική δέσµευση 

γ) να υπάρχει αξιοπιστία ανάµεσα στους ιδιοκτήτες και στους επενδυτές  
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δ)να υπάρχει ένα business plan όπου θα αποδεικνύεται η βιωσιµότητα της 

επιχείρησης 

Άλλη περίπτωση είναι µια ήδη υπάρχουσα επιχείρηση που δραστηριοποιείται πολλά 

χρόνια να θέλει να επεκταθεί ή να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που τις παρουσιάζονται ή 

ακόµη να υπάρχει η επιθυµία να προσλάβει έναν µάνατζερ. Και στις δύο περιπτώσεις 

ο  πρακτικός ρόλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η επιλογή των µελών της είναι 

σηµαντικός για την µελλοντική πορεία της επιχείρησης. 

5.3 Εµπειρική Προσέγγιση-Μεθοδολογία Έρευνας 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την 

διενέργεια της εµπειρικής έρευνας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αρχικά 

παρουσιάζεται το δείγµα της έρευνας, καθώς και ο τύπος και η δοµή του 

ερωτηµατολογίου. Στη συνέχεια, παρατίθεται η στατιστική µεθοδολογία που 

εφαρµόστηκε για την επεξεργασία και την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας. 

Η στατιστική ανάλυση που θα γίνει θα είναι  περιγραφική και θα γίνει έλεγχος 

γραµµικής συσχέτισης. 

5.3.1 Ερευνητικό ∆είγµα 
 

Σκοπός της έρευνας είναι η εξέταση του ρόλου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην 

επίδοση των επιχειρήσεων, στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητας, σε 

κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Για το 

λόγο αυτό, στάλθηκαν ερωτηµατολόγια σε εκατόν τριάντα επιχειρήσεις και λογιστές, 

της Βορείου Ελλάδος, ενώ ανταποκρίθηκαν εβδοµήντα δύο, δηλαδή ποσοστό της 

τάξης του 55,38% του συνόλου. Η αποστολή των ερωτηµατολογίων έγινε µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) και µέσω 

προσωπικών επαφών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι προηγήθηκε τηλεφωνική 

επικοινωνία µε τις διευθύνσεις ή τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και επίσης 

σηµαντική ήταν η συνεισφορά κάποιων συναδέλφων που εργάζονται σε ελεγκτικές 

εταιρίες. 

5.3.2 ∆οµή Ερωτηµατολογίου Έρευνας 
 

Το ερωτηµατολόγιο, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτηµα, ξεκινά µε 
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το πεδίο όπου αναφέρεται η επωνυµία της εταιρίας, όπου ανήκει/εργάζεται το 

πρόσωπο που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο, αφού προηγουµένως διασφαλίζεται η 

τήρηση ανωνυµίας και εµπιστευτικότητας, όπως ρητά αναφέρεται στο εισαγωγικό 

σηµείωµα του ερωτηµατολογίου. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται προαιρετικά. Στο 

ερωτηµατολόγιο της έρευνας, το οποίο περιέχει (26) ερωτήσεις, χρησιµοποιήθηκαν 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, ανοιχτού τύπου και ερωτήσεις στις οποίες 

χρησιµοποιήθηκε η βαθµολογική κλίµακα του Likert (πενταβάθµια κλίµακα), όπου ο 

ερωτώµενος καλείται να δηλώσει το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας του µε µια σειρά 

προτάσεων. Το ερωτηµατολόγιο έχει σχεδιαστεί µε τρόπο που να διευκολύνει την 

ταχεία συµπλήρωσή του. Χωρίζεται για το λόγο αυτό σε τρία τµήµατα, η διάρθρωση 

των οποίων έχει ως εξής:  

 

Το Τµήµα Α αφορά γενικές ερωτήσεις πληροφοριών. Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν 

κάποια δηµογραφικά στοιχεία, όπως φύλο και ηλικία, αλλά και πιο σχετικά στοιχεία 

µε την έρευνα µας όπως είναι η ιδιότητα, τα έτη προϋπηρεσίας του ερωτώµενου, και 

πληροφορίες σχετικά µε την επιχείρηση και την άποψη του σε γενικά θέµατα  

εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

Το Τµήµα Β περιλαµβάνει ορισµένες ερωτήσεις για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπως 

τον αριθµό των µελών, την προηγούµενη εµπειρία των ιδρυτικών µελών, τον  αριθµό 

των συναντήσεων του ∆.Σ και την ύπαρξη ανεξάρτητων µελών. Επίσης, εξετάζεται 

µε την πενταβάθµια κλίµακα Likert ο ρόλος των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

πλέον των ιδρυτικών µελών, και ποια πιστεύεται ότι είναι η επιρροή τους στην 

επίδοση της επιχείρησης από την πλευρά των επιχειρηµατιών-µελών του ∆.Σ και των 

λογιστών που επωµίζονται µεγάλο κοµµάτι της διακυβέρνησης της επιχείρησης. 

Επίσης, περιλαµβάνονται ερωτήσεις για την εταιρική διακυβέρνηση που αφορούν την 

προέλευση του µάνατζερ (µέτοχος ή όχι), την παρακολούθηση του µάνατζερ από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και του µετόχους και τη δυαδικότητα της θέσης 

Προέδρου/µάνατζερ.  

 

5.3.3 Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηµατολογίου 
 

Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το 
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στατιστικό πρόγραµµα SPSS Statistics 19.0, µε τη βοήθεια του οποίου ερµηνεύονται 

τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το σύνολο των ερωτηµατολογίων που 

επεστράφησαν. Τα ευρήµατα µας καθοδηγούν στην εξαγωγή χρήσιµων 

συµπερασµάτων σχετικά µε το ρόλο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την 

επικρατούσα εταιρική διακυβέρνηση των µη εισηγµένων επιχειρήσεων, στην 

ελληνική πραγµατικότητα. 

 

5.4 Παρουσίαση Περιγραφικών Αποτελεσµάτων Ερωτηµατολογίου 
 

Τµήµα A: Γενικές ερωτήσεις πληροφοριών 

Στο µέρος αυτό του ερωτηµατολογίου, ερωτήσεις IV και 1-11, περιλαµβάνονται 

γενικές ερωτήσεις που αφορούν τα γενικά χαρακτηριστικά των προσώπων που 

απάντησαν το ερωτηµατολόγιο. 

Η πρώτη ερώτηση αφορά την θέση του ερωτώµενου στην επιχείρηση. 

 

Πίνακας 5. 3:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 1 

Ιδιότητα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ∆ιευθυντής 9 12,5 12,5 12,5 

Μέλος του ∆.Σ 19 26,4 26,4 38,9 

Λογιστής 39 54,2 54,2 93,1 

Άλλη θέση 5 6,9 6,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 1: Γράφηµα ερώτησης 1 

 

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα φαίνεται ότι από τους 72 

ερωτηθέντες οι 39 (54,17%) είναι λογιστές, 19 (26,39%) είναι µέλη του ∆.Σ., 9 

(12,5%) κατέχουν θέση διευθυντή ενώ µόλις 5 άτοµα έχουν κάποια άλλη θέση. 

Η δεύτερη ερώτηση αφορά το φύλο του ερωτώµενου. 

 

Πίνακας 5. 4:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 2 

Φύλο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Θήλυ 16 22,2 22,2 22,2 

Άρρεν 56 77,8 77,8 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 2:Γράφηµα ερώτησης 2 

Όπως παρατηρούµε στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα 56 (77,8%) 

από τους 72 ερωτηθέντες είναι άνδρες ενώ 16 (22,2 %) είναι γυναίκες. 

 

Η τρίτη ερώτηση αφορά τα έτη προϋπηρεσίας που έχει ο ερωτώµενος. 

 

Πίνακας 5. 5: Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 3 

Προϋπηρεσία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-3 10 13,9 13,9 13,9 

4-10 26 36,1 36,1 50,0 

11-20 25 34,7 34,7 84,7 

>20 11 15,3 15,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 3:Γράφηµα ερώτησης 3 

 

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα παρατηρούµε ότι από τα 72 άτοµα 

που ερωτήθηκαν οι 26 (36,1%) έχουν προϋπηρεσία από 4 έως 10 χρόνια, οι 25 

(34,7%) έχουν προϋπηρεσία  από 11 έως 20 χρόνια ενώ 11 (15,3%) και 10 (13,9%) 

έχουν προϋπηρεσία µεγαλύτερη των 20 ετών και µικρότερη των 3 ετών αντίστοιχα. 

 

Η επόµενη ερώτηση αφορούσε την ηλικία του ερωτώµενου. 

 

Πίνακας 5. 6:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 4 

Ηλικία 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <30 23 31,9 32,9 32,9 

31-45 32 44,4 45,7 78,6 

>46 15 20,8 21,4 100,0 

Total 70 97,2 100,0  

Missing System 2 2,8   

Total 72 100,0   
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Εικόνα 5. 4:Γράφηµα ερώτησης 4 

 

Όπως βλέπουµε στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα 32 (45,7%) άτοµα 

από τους ερωτώµενους έχουν ηλικία µεταξύ 31 και 45 ετών, 23 (32,9%) έχουν ηλικία 

µικρότερη των 30 ετών και 15 (21,4%) είναι πάνω από 46 ετών. Υπήρξαν επίσης 2 

ερωτηθέντες που δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση. 

 

Η πέµπτη ερώτηση αφορούσε τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

Πίνακας 5. 7:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 5 

Έτη επιχείρησης 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4-10 23 31,9 31,9 31,9 

>10 49 68,1 68,1 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 5:Γράφηµα ερώτησης 5 

Στον πιο πάνω πίνακα και το σχετικό γράφηµα παρατηρούµε 49 (68,1%) από τους 72 

ερωτώµενους απάντησαν ότι η επιχείρηση τους λειτουργεί περισσότερα από 10 

χρόνια ενώ 23 (31,9 %) απάντησαν ότι λειτουργεί µεταξύ 4 και 10 ετών. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι κανείς από τους ερωτώµενους δεν απάντησε ότι η επιχείρηση του 

λειτουργεί λιγότερα από 3 έτη. 

 

Η έβδοµη ερώτηση αφορούσε το αν η επιχείρηση είναι οικογενειακή ή όχι. 

 

Πίνακας 5. 8:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 7 

Είστε οικογενειακή επιχείρηση; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 44 61,1 61,1 61,1 

Ναι 28 38,9 38,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 6:Γράφηµα ερώτησης 7 

Όπως παρατηρούµε παραπάνω στην ερώτηση αν η επιχείρηση είναι οικογενειακή ή 

όχι, 44 (61,1%) από τους ερωτηθέντες απάντησαν πως δεν είναι και 28 (38,9%) πως 

είναι. 

 

Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το κατά πόσο είναι στα µελλοντικά σχέδια τους να 

βελτιώσουν την επίδοση της επιχείρηση τους. 

 

Πίνακας 5. 9:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 8 

Είναι στα µελλοντικά σχέδια σας να βελτιώσετε την επίδοση της επιχείρηση σας; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 70 97,2 100,0 100,0 

Missing System 2 2,8   

Total 72 100,0   
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Εικόνα 5. 7:Γράφηµα ερώτησης 8 

 

Όπως µπορούµε εύκολα να παρατηρήσουµε, 70 (100%) ερωτώµενοι απάντησαν ότι 

είναι στα µελλοντικά τους σχέδια η βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης τους, ενώ 

2 άτοµα δεν απάντησαν στη συγκεκριµένη ερώτηση. 

 

Η ένατη ερώτηση αφορούσε το κατά πόσο είναι στα µελλοντικά σχέδια τους να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητες της επιχείρηση τους. 

 

Πίνακας 5. 10:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 9 

Είναι στα µελλοντικά σχέδια σας να επεκτείνετε τις δραστηριότητες της επιχείρηση 

σας; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 6 8,3 8,5 8,5 

Ναι 65 90,3 91,5 100,0 

Total 71 98,6 100,0  

Missing System 1 1,4   

Total 72 100,0   
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Εικόνα 5. 8:Γράφηµα ερώτησης 9 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα, από τους 71 

ερωτώµενους που απάντησαν σε αυτή την ερώτηση, οι 65 (91,5%) απάντησαν ότι 

είναι στα µελλοντικά τους σχέδια η επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

τους ενώ µόλις 6 (8,5%) απάντησε ότι δεν είναι στα µελλοντικά τους σχέδια. 

 

Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το αν γνωρίζουν για τον ελληνικό κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

 

Πίνακας 5. 11:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 10 

Γνωρίζετε για τον ελληνικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 22 30,6 31,0 31,0 

Ναι 49 68,1 69,0 100,0 

Total 71 98,6 100,0  

Missing System 1 1,4   

Total 72 100,0   
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Εικόνα 5. 9:Γράφηµα ερώτησης 10 

 

Σε αυτήν την ερώτηση, όπως παρατηρούµε, 49 (69,01%) από τους ερωτώµενους 

απάντησαν ότι γνωρίζουν για τον ελληνικό κώδικα διακυβέρνησης και 22 (30,99%) 

απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν. 

 

Η τελευταία ερώτηση στο τµήµα Α αφορούσε το αν πιστεύουν ότι το ελληνικό 

νοµοθετικό πλαίσιο προστατεύει επαρκώς τα δικαιώµατα των µετόχων ώστε να 

προσελκύει επενδύσεις. 

 

Πίνακας 5. 12:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 11 

Πιστεύετε ότι το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο προστατεύει επαρκώς τα δικαιώµατα 

των µετόχων ώστε να προσελκύει επενδύσεις; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 64 88,9 90,1 90,1 

Ναι 7 9,7 9,9 100,0 

Total 71 98,6 100,0  

Missing System 1 1,4   

Total 72 100,0   
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Εικόνα 5. 10:Γράφηµα ερώτησης 11 

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα παρατηρούµε ότι από τους 72 

ερωτηθέντες, οι 64 (90,1%) απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση αν το ελληνικό 

νοµοθετικό πλαίσιο προστατεύει επαρκώς τα δικαιώµατα των µετόχων ώστε να 

προσελκύει επενδύσεις, µόλις 7 (9,9%) απάντησαν θετικά ενώ 1 άτοµο δεν απάντησε 

στη συγκεκριµένη ερώτηση. 

 

Τέλος είχε ζητηθεί από τους ερωτώµενος να απαντήσουν η επιχείρηση τους ελέγχεται 

υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή. 

 

Πίνακας 5. 13:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης IV 

Ελέγχεστε υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 30 41,7 41,7 41,7 

Ναι 42 58,3 58,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 11:Γράφηµα ερώτησης IV 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο πίνακα, 42 (58,3%) άτοµα 

απάντησαν ότι ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή ενώ 30 (41,7%) 

απάντησαν ότι δεν ελέγχονται. 

 

Τµήµα B. Ποιοτική αξιολόγηση των στρατηγικών της εταιρικής διακυβέρνησης 

και του ∆.Σ. 

Η δέκατη τρίτη ερώτηση αφορά την προηγούµενη εµπειρία των ιδρυτικών µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Πίνακας 5. 14:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 13 

Προηγούµενη εµπειρία των ιδρυτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Στην παραγωγή- εµπόριο 36 50,0 50,7 50,7 

Στη χρηµατοοικονοµικά-

διοίκηση 

17 23,6 23,9 74,6 

Στην έρευνα κι ανάπτυξη 2 2,8 2,8 77,5 

Καµία 16 22,2 22,5 100,0 

Total 71 98,6 100,0  

Missing System 1 1,4   

Total 72 100,0   
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Εικόνα 5. 12:Γράφηµα ερώτησης 13 

 

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα παρατηρούµε ότι 36 (50,7%) από 

τους ερωτώµενους απάντησαν ότι τα ιδρυτικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

είχαν εµπειρία στην παραγωγή και το εµπόριο, 17 (23,9%) είχαν εµπειρία στα 

χρηµατοοικονοµικά και την διοίκηση, 2 (2,8 %) είχαν εµπειρία σε τοµείς έρευνας και 

ανάπτυξης ενώ 16 (22,5%)δεν είχε καµία εµπειρία. 

 

Η επόµενη ερώτηση αφορούσε το πόσες είναι οι συναντήσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µέσα στο χρόνο κατά µέσο όρο. 

 

Πίνακας 5. 15:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 14 

Πόσες είναι οι συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο χρόνο κατά 

µέσο όρο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <4 20 27,8 27,8 27,8 

5-10 24 33,3 33,3 61,1 

>10 28 38,9 38,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 13:Γράφηµα ερώτησης 14 

Όπως φαίνεται παραπάνω, από τους 72 ερωτώµενους, οι 28 (38,9%) απάντησαν ότι οι 

συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά µέσο όρο µέσα στη διάρκεια ενός 

έτους, είναι πάνω από 10, οι 24 (33,3%) απάντησαν ότι οι συναντήσεις είναι µεταξύ 5 

και 10 ενώ 20 (27,8%) απάντησαν ότι είναι λιγότερες από 4. 

 

Η επόµενη ερώτηση αφορά το αν υπάρχει κάποιο µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

που δεν σχετίζεται µε την εταιρία είτε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίες είτε από το 

οικογενειακό περιβάλλον. 

Πίνακας 5. 16:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 15 

Έχετε κάποιο µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που δεν σχετίζεται µε την εταιρία 

είτε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίες είτε από το οικογενειακό περιβάλλον; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Όχι 60 83,3 83,3 83,3 

Ναι 12 16,7 16,7 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 14:Γράφηµα ερώτησης 15 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στο παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο 

γράφηµα, 60 (83,3%) από τους ερωτώµενους απάντησαν ότι δεν υπάρχει κάποιο 

µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που δεν σχετίζεται µε την εταιρία είτε µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίες είτε από το οικογενειακό περιβάλλον ενώ 12 (16,7%) 

απάντησαν ότι υπάρχει. 

Οι ερωτήσεις 16 έως 26 του ερωτηµατολογίου ασχολούνται µε την ποιοτική 

αξιολόγηση του τρόπου που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η στρατηγική 

διακυβέρνηση επηρεάζουν την επιχείρηση. 

Η ερώτηση 16 αξιολογεί το κατά πόσο η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα µπορούσε να ωφελήσει 

συνολικά την επίδοση της επιχείρησης τους. 

Πίνακας 5. 17:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 16 

Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

πλέον των ιδρυτικών µελών, θα µπορούσε να ωφελήσει συνολικά την επίδοση της 

επιχείρησης σας; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,4 1,4 1,4 

Σε µικρή κλίµακα 3 4,2 4,2 5,6 

Σε µέτρια κλίµακα 14 19,4 19,4 25,0 

Σε µεγάλη κλίµακα 35 48,6 48,6 73,6 

Πάρα πολύ 19 26,4 26,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 15:Γράφηµα ερώτησης 16 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο πίνακα, 35 (48,6%) από 

τους 72 συνολικά ερωτώµενους πιστεύουν πως η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου 

µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα µπορούσε να 

ωφελήσει συνολικά την επίδοση της επιχείρησης τους σε µεγάλη κλίµακα, 19 

(26,4%) πιστεύουν ότι θα ωφελούσε πάρα πολύ, 14 (19,4%) πιστεύουν ότι θα 

ωφελούσε σε µέτρια κλίµακα, 3 (4,2%) ότι θα ωφελούσε σε µικρή κλίµακα ενώ µόλις 

1 (1,4%) ότι δεν θα ωφελούσε καθόλου. 

Η ερώτηση 17 αξιολογεί το κατά πόσο η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα ωφελούσε στην εξεύρεση 

νέων αγορών/πελατών. 

Πίνακας 5. 18:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 17 

Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

πλέον των ιδρυτικών µελών, θα ωφελούσε στην εξεύρεση νέων αγορών/πελατών; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σε µικρή κλίµακα 2 2,8 2,8 2,8 

Σε µέτρια κλίµακα 15 20,8 20,8 23,6 

Σε µεγάλη κλίµακα 31 43,1 43,1 66,7 

Πάρα πολύ 24 33,3 33,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 16:Γράφηµα ερώτησης 17 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στο παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο 

πίνακα, 31 (43,1%) απάντησαν ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα ωφελούσε στην εξεύρεση 

νέων αγορών/πελατών σε µεγάλη κλίµακα, 24 (33,3%) απάντησαν ότι θα ωφελούσε 

πάρα πολύ, 15 (20,8%) απάντησαν ότι θα ωφελούσε σε µέτρια κλίµακα ενώ 2 (2,8%) 

ότι θα ωφελούσε σε µικρή κλίµακα. 

 

Η ερώτηση 18 αξιολογεί το κατά πόσο η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα οδηγούσε σε νέες ιδέες για 

την επιχείρηση τους. 

Πίνακας 5. 19:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 18 

Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

πλέον των ιδρυτικών µελών, θα οδηγούσε σε νέες ιδέες για την επιχείρηση σας; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 4,2 4,2 4,2 

Σε µικρή κλίµακα 2 2,8 2,8 6,9 

Σε µέτρια κλίµακα 15 20,8 20,8 27,8 

Σε µεγάλη κλίµακα 28 38,9 38,9 66,7 

Πάρα πολύ 24 33,3 33,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 17:Γράφηµα ερώτησης 18 

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι, 

28 (38,9%) άτοµα πιστεύουν ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα οδηγούσε σε νέες ιδέες για 

την επιχείρηση τους σε µεγάλη κλίµακα, 24 (33,3%) απάντησαν ότι θα ωφελούσε 

πάρα πολύ, 15 (20,8%) απάντησαν ότι θα ωφελούσε σε µέτρια κλίµακα, 2 (2,8%) ότι 

θα ωφελούσε σε µικρή κλίµακα ενώ 3 (4,2%) άτοµα απάντησαν ότι δεν θα ωφελούσε 

καθόλου. 

Η ερώτηση 19 αξιολογεί το κατά πόσο η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στην 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης τους. 

Πίνακας 5. 20:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 19 

Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της 

επιχείρησης σας; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 1 1,4 1,4 1,4 

Σε µικρή κλίµακα 4 5,6 5,6 6,9 

Σε µέτρια κλίµακα 19 26,4 26,4 33,3 

Σε µεγάλη κλίµακα 25 34,7 34,7 68,1 

Πάρα πολύ 23 31,9 31,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 18:Γράφηµα ερώτησης 19 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο πίνακα, 25 (34,7%) από 

τους 72 συνολικά ερωτώµενους απάντησαν ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στην 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης τους σε µεγάλη κλίµακα, 23 (31,9%) 

απάντησαν ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ, 19 (26,4%) απάντησαν ότι θα βοηθούσε σε 

µέτρια κλίµακα, 4 (5,6%) ότι θα βοηθούσε σε µικρή κλίµακα ενώ µόλις 1 (1,4%) ότι 

δεν θα βοηθούσε καθόλου. 

Η ερώτηση 20 αξιολογεί το κατά πόσο η φήµη τουλάχιστον κάποιου µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στο χτίσιµο της 

αξιοπιστίας της επιχείρησης. 

 

Πίνακας 5. 21:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 20 

Πιστεύετε ότι η φήµη τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στο χτίσιµο της αξιοπιστίας της 

επιχείρησης; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 4,2 4,2 4,2 

Σε µικρή κλίµακα 8 11,1 11,1 15,3 

Σε µέτρια κλίµακα 22 30,6 30,6 45,8 

Σε µεγάλη κλίµακα 18 25,0 25,0 70,8 

Πάρα πολύ 21 29,2 29,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 19:Γράφηµα ερώτησης 20 

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι, 

22 (30,6%) άτοµα απάντησαν ότι η φήµη τουλάχιστον κάποιου µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στο χτίσιµο της 

αξιοπιστίας της επιχείρησης σε µέτρια κλίµακα, 21 (29,2%) απάντησαν ότι θα 

βοηθούσε πάρα πολύ, 18 (25%) απάντησαν ότι θα βοηθούσε σε µεγάλη κλίµακα, 8 

(11,1%) ότι θα βοηθούσε σε µικρή κλίµακα ενώ 3 (4,2%) άτοµα απάντησαν ότι δεν 

θα βοηθούσε καθόλου. 

Η ερώτηση 21 αξιολογεί το κατά πόσο τα επιπλέον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

θα έπρεπε να έχουν καθαρά συµβουλευτικό ρόλο. 

 

Πίνακας 5. 22:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 21 

Πιστεύετε ότι τα επιπλέον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα έπρεπε να έχουν 

καθαρά συµβουλευτικό ρόλο; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 5 6,9 6,9 6,9 

Σε µικρή κλίµακα 18 25,0 25,0 31,9 

Σε µέτρια κλίµακα 20 27,8 27,8 59,7 

Σε µεγάλη κλίµακα 23 31,9 31,9 91,7 

Πάρα πολύ 6 8,3 8,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 



 

73 
 

 

Εικόνα 5. 20:Γράφηµα ερώτησης 21 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο πίνακα, 23 (31,9%) άτοµα 

πιστεύουν ότι τα επιπλέον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα έπρεπε να έχουν 

καθαρά συµβουλευτικό ρόλο σε µεγάλη κλίµακα, 20 (27,8%) πιστεύουν ότι θα 

έπρεπε σε µέτρια κλίµακα, 18 (25%) πιστεύουν ότι θα έπρεπε σε µικρή κλίµακα, 6 

(8,3%) ότι θα έπρεπε πάρα πολύ και 5 (6,9%) πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε καθόλου. 

 

Η ερώτηση 22 αξιολογεί το κατά πόσο οι σχέσεις µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου θα πρέπει να είναι συµπληρωµατικές. 

Πίνακας 5. 23:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 22 

Πιστεύετε ότι οι σχέσεις µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα 

πρέπει να είναι συµπληρωµατικές;  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 4,2 4,3 4,3 

Σε µικρή κλίµακα 11 15,3 15,7 20,0 

Σε µέτρια κλίµακα 19 26,4 27,1 47,1 

Σε µεγάλη 

κλίµακα 

24 33,3 34,3 81,4 

Πάρα πολύ 13 18,1 18,6 100,0 

Total 70 97,2 100,0  

Missing System 2 2,8   

Total 72 100,0   
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Εικόνα 5. 21:Γράφηµα ερώτησης 22 

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι, 

24 (34,3%) άτοµα πιστεύουν ότι οι σχέσεις µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου θα πρέπει να είναι συµπληρωµατικές σε µεγάλη κλίµακα, 19 (26,4%) 

πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι σε µέτρια κλίµακα, 13 (18,6%) πιστεύουν ότι θα 

πρέπει να είναι πάρα πολύ, 11 (15,7%) ότι θα πρέπει να είναι σε µικρή κλίµακα ενώ 3 

(4,3%) άτοµα πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να είναι καθόλου. 

Η ερώτηση 23 αξιολογεί το κατά πόσο ο µάνατζερ θα πρέπει να είναι αποκλειστικά 

ένας από τους µετόχους της επιχείρησης. 

 

Πίνακας 5. 24:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 23 

Πιστεύετε ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ένας από τους 

µετόχους της επιχείρησης; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 16 22,2 22,2 22,2 

Σε µικρή κλίµακα 16 22,2 22,2 44,4 

Σε µέτρια κλίµακα 15 20,8 20,8 65,3 

Σε µεγάλη κλίµακα 8 11,1 11,1 76,4 

Πάρα πολύ 17 23,6 23,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 22:Γράφηµα ερώτησης 23 

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι, 

17 (23,6%) άτοµα απάντησαν πως πιστεύουν ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να είναι 

αποκλειστικά ένας από τους µετόχους της επιχείρησης πάρα πολύ, 15 (20,8%) 

απάντησαν ότι το πιστεύουν σε µέτρια κλίµακα, 16 (22,2%) ότι το πιστεύουν  σε 

µικρή κλίµακα,16 (22,2%) άτοµα απάντησαν ότι δεν το πιστεύουν καθόλου ενώ 8 

(11,1%) απάντησαν ότι το πιστεύουν σε µεγάλη κλίµακα. 

Η ερώτηση 24 αξιολογεί το κατά πόσο ο µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται 

συνεχώς από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Πίνακας 5. 25:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 24 

Πιστεύετε ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 4,2 4,2 4,2 

Σε µικρή κλίµακα 6 8,3 8,3 12,5 

Σε µέτρια κλίµακα 19 26,4 26,4 38,9 

Σε µεγάλη κλίµακα 28 38,9 38,9 77,8 

Πάρα πολύ 16 22,2 22,2 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 23:Γράφηµα ερώτησης 24 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο πίνακα, από τους 72 

ερωτώµενους, 28 (38,9%) απάντησαν πιστεύουν ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να 

παρακολουθείται συνεχώς από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε µεγάλη 

κλίµακα, οι 19 (26,4%) απάντησαν ότι το πιστεύουν σε µέτρια κλίµακα, 16 (22,2%) 

απάντησαν ότι το πιστεύουν πάρα πολύ, 6 (8,3%) άτοµα απάντησαν ότι το πιστεύουν 

σε µικρή κλίµακα ενώ 3 (4,2%) δεν το πιστεύουν καθόλου. 

Η ερώτηση 25 αξιολογεί το κατά πόσο ο µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται 

συνεχώς από τους µετόχους της επιχείρησης. 

Πίνακας 5. 26:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 25 

Πιστεύετε ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τους 

µετόχους της επιχείρησης; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 3 4,2 4,2 4,2 

Σε µικρή κλίµακα 14 19,4 19,4 23,6 

Σε µέτρια κλίµακα 30 41,7 41,7 65,3 

Σε µεγάλη κλίµακα 14 19,4 19,4 84,7 

Πάρα πολύ 11 15,3 15,3 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 24:Γράφηµα ερώτησης 25 

 

Στον παραπάνω πίνακα και το αντίστοιχο γράφηµα µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι 

30 (41,7%) από τους ερωτώµενους πιστεύουν ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να 

παρακολουθείται συνεχώς από τους µετόχους της επιχείρησης σε µέτρια κλίµακα, 

από 14 (19,4%) πιστεύουν ότι θα πρέπει σε µικρή και σε µεγάλη κλίµακα, 11 (15,3%) 

πιστεύουν ότι θα πρέπει πάρα πολύ ενώ 3 (4,2%) πιστεύουν ότι δεν πρέπει καθόλου. 

 

Η ερώτηση 26 αξιολογεί το κατά πόσο ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

πρέπει να είναι απαραίτητα και ο µάνατζερ (∆ιευθύνων Σύµβουλος). 

 

Πίνακας 5. 27:Κατανοµή συχνοτήτων ερώτησης 26 

Πιστεύετε ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι 

απαραίτητα και ο µάνατζερ (∆ιευθύνων Σύµβουλος); 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καθόλου 27 37,5 37,5 37,5 

Σε µικρή κλίµακα 21 29,2 29,2 66,7 

Σε µέτρια κλίµακα 15 20,8 20,8 87,5 

Σε µεγάλη κλίµακα 8 11,1 11,1 98,6 

Πάρα πολύ 1 1,4 1,4 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Εικόνα 5. 25: Γράφηµα ερώτησης 26 

 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε στο παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο 

πίνακα από τους 72 ερωτώµενους, οι 27 (37,5%) δεν πιστεύουν καθόλου ότι ο 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι απαραίτητα και ο µάνατζερ, 

21 (29,2%) πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι σε µικρή κλίµακα, 15 (20,8%) πιστεύουν 

ότι θα πρέπει να είναι σε µέτρια κλίµακα, 8 πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι σε 

µεγάλη κλίµακα ενώ µόλις 1 (1,4%) το πιστεύει πάρα πολύ. 
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5.5 Έλεγχος Κανονικότητας των Μεταβλητών 
 

Για την εκτενέστερη ανάλυση των ερωτήσεων µε συσχετίσεις θα πρέπει πρώτα να 

γίνει έλεγχος κανονικότητας, έτσι ώστε να αποφασιστεί ο καταλληλότερος 

συντελεστής συσχέτισης προς χρήση. 

Ο έλεγχος κανονικότητας είναι ένας έλεγχος υποθέσεων, της κατηγορίας έλεγχος 

καλής προσαρµογής, ο οποίος διερευνά κατά πόσο οι µεταβλητές µπορούν να 

µοντελοποιηθούν µε κάποια Κανονική Κατανοµή ή προέρχονται από µία τέτοια. Πιο 

αναλυτικά ο έλεγχος υπό τη µηδενική υπόθεση υποθέτει πως τα δεδοµένα 

ακολουθούν Κανονική κατανοµή. 

0

1

:      

:   δεν    

H έ έ ό ή ή

vs

H έ έ ό ή ή

α δεδοµ να προ ρχονται απ ανονικ ατανοµ

α δεδοµ να προ ρχονται απ ανονικ ατανοµ

Τ Κ Κ

Τ Κ Κ  

Επειδή δεν υπάρχει κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο που να µας υποδεικνύει ότι η 

κλίµακα Likert ακολουθεί κάποια κατανοµή µε γνωστή µέση τιµή και διακύµανση, 

καταλληλότερος έλεγχος κρίνεται ο Kolmogorov-Smirnov µε τη διόρθωση του 

Lilliefors που χρησιµοποιείται όταν η µέση τιµή και η διακύµανση εκτιµούνται από 

το δείγµα, όπως επίσης ο Shapiro-Wilk εφόσον το δείγµα είναι αρκετά µικρό (72 

παρατηρήσεις). 
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Πίνακας 5. 28: Έλεγχος κανονικότητας 
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Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι τα δεδοµένα καµίας ερώτησης δεν είναι 

Κανονικά εφόσον οι p-values είναι µικρότερες του 1‰ και κατά συνέπεια η µηδενική 

υπόθεση απορρίπτεται σε οποιοδήποτε επίπεδο σηµαντικότητας από τα συνηθισµένα 

(1%,5%,10%). 

 

5.6 Έλεγχος Γραµµικής Συσχέτισης - ∆ιασταυρώσεις 
 

Παρακάτω ακολουθεί ο έλεγχος γραµµικής συσχέτισης µεταξύ των γενικών 

ερωτήσεων του µέρους Α µε το µέρος Β. ∆εδοµένου ότι τα δεδοµένου δεν 

προέρχονται από κάποια Κανονική Κατανοµή καταλληλότεροι µη παραµετρικοί 

συντελεστές συσχέτισης κρίνονται οι Kendall'stau-bκαι Spearman'sRho. 
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Πίνακας 5. 29:Συντελεστές συσχέτισης µέρους Α µε Β (Kendall'stau-b) 
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Πίνακας 5. 30: Συντελεστές συσχέτισης µέρους Α µε Β (Spearman'sRho) 
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Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούµε ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές 

συσχετίσεις µεταξύ των ερωτήσεων 1 µε 17,18,19, των ερωτήσεων 2 µε 22,24, των 

ερωτήσεων 5 µε 19, των ερωτήσεων 7 µε 17,18,20, των ερωτήσεων 14 17,19,24, των 

ερωτήσεων 15 µε 21,25 και της ερώτησης IVµε 19. 

 

 

Ραβδόγραµµα 5. 1:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 1 µε 16 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης 

(Kendall0,257, Spearman 0.291) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση 

µεταξύ της ιδιότητας και του κατά πόσο επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα ωφελούσε στην 

εξεύρεση νέων αγορών/πελατών, µε του λογιστές να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι 

η εµπειρία κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επηρεάζει την εξεύρεση 

νέων αγορών/πελατών σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 



 

85 
 

 

Από το παραπάνω ραβδόγραµµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης 

(Kendall0,238, Spearman 0.272) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση 

µεταξύ της ιδιότητας και του κατά πόσο επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα οδηγούσε σε 

νέες ιδέες για την επιχείρηση τους, µε του λογιστές να έχουν την τάση να πιστεύουν 

ότι η εµπειρία κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οδηγεί σε νέες ιδέες για 

την επιχείρηση σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

Ραβδόγραµµα 5. 2:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 1 µε 18 
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Ραβδόγραµµα 5. 3:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 1 µε 19 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης 

(Kendall0,282, Spearman 0.319) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση 

µεταξύ της ιδιότητας και του κατά πόσο επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στην 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης τους, µε του λογιστές να έχουν την 

τάση να πιστεύουν ότι η εµπειρία κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα 

βοηθούσε στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης σε µεγαλύτερη 

κλίµακα. 

 



 

87 
 

 

Ραβδόγραµµα 5. 4:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 2 µε 22 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης 

(Kendall0,217, Spearman 0.240) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση 

µεταξύ του φύλου και του κατά πόσο επηρεάζει οι σχέσεις µεταξύ των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να είναι συµπληρωµατικές, µε τις γυναίκες να 

έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι σχέσεις µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου θα πρέπει να είναι συµπληρωµατικές σε µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Ραβδόγραµµα 5. 5:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 2 µε 24 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης 

(Kendall0,217) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ του φύλου και 

του κατά πόσο επηρεάζει το ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς 

από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις γυναίκες να έχουν την τάση να 

πιστεύουν ότι θα πρέπει να παρακολουθείται σε µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Ραβδόγραµµα 5. 6:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 5 µε 19 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης 

(Kendall0,254, Spearman 0,274) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση 

µεταξύ των ετών της επιχείρησης και του κατά πόσο επηρεάζει η εµπειρία 

τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών 

µελών, θα βοηθούσε στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης τους, µε 

όσους είναι σε µακροχρόνιες επιχειρήσεις να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι θα 

βοηθούσε στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης σε µεγαλύτερη 

κλίµακα. 
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Ραβδόγραµµα 5. 7:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 5 µε 17 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall-

0,236, Spearman -0,251) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση µεταξύ 

του αν η επιχείρηση είναι οικογενειακή και του κατά πόσο επηρεάζει η εµπειρία 

τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών 

µελών, θα ωφελούσε στην εξεύρεση νέων αγορών/πελατών, µε όσους δεν είναι σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι θα ωφελούσε στην 

εξεύρεση νέων αγορών/πελατών σε µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Ραβδόγραµµα 5. 8:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 7 µε 18 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall-

0,239, Spearman -0,257) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση µεταξύ 

του αν η επιχείρηση είναι οικογενειακή και του κατά πόσο επηρεάζει η εµπειρία 

τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών 

µελών, θα οδηγούσε σε νέες ιδέες για την επιχείρηση τους, µε όσους δεν είναι σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι θα οδηγούσε σε 

νέες ιδέες για την επιχείρηση τους σε µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Ραβδόγραµµα 5. 9:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 7 µε 20 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall-

0,277, Spearman -0,304) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση µεταξύ 

του αν η επιχείρηση είναι οικογενειακή και του κατά πόσο επηρεάζει η φήµη 

τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών 

µελών, θα βοηθούσε στο χτίσιµο της αξιοπιστίας της επιχείρησης, µε όσους δεν είναι 

σε οικογενειακές επιχειρήσεις να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι θα βοηθούσε 

στο χτίσιµο της αξιοπιστίας της επιχείρησης σε µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Ραβδόγραµµα 5. 10:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 14 µε 17 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης 

(Kendall0,228, Spearman 0,257) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση 

µεταξύ του πόσες είναι οι συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο χρόνο 

κατά µέσο όρο και του  κατά πόσο επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα ωφελούσε στην 

εξεύρεση νέων αγορών/πελατών, µε όσους έχουν περισσότερες συναντήσεις να έχουν 

την τάση να πιστεύουν ότι οι θα ωφελούσε στην εξεύρεση νέων αγορών/πελατών σε 

µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Ραβδόγραµµα 5. 11:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 14 µς 19 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης 

(Kendall0,258, Spearman 0,298) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση 

µεταξύ του πόσες είναι οι συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο χρόνο 

κατά µέσο όρο και του  κατά πόσο επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στην 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης τους, µε όσους έχουν περισσότερες 

συναντήσεις να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι θα βοηθούσε στην 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης σε µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Ραβδόγραµµα 5. 12:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 14 µε 24 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης 

(Kendall0,206, Spearman 0,244) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση 

µεταξύ του πόσες είναι οι συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο χρόνο 

κατά µέσο όρο και του ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε όσους έχουν περισσότερες συναντήσεις να 

έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς σε 

µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Ραβδόγραµµα 5. 13:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 15 µε 21 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Spearman 

0,263) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ του αν υπάρχει κάποιο 

µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που δεν σχετίζεται µε την εταιρία είτε µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίες είτε από το οικογενειακό περιβάλλον και του ότι τα επιπλέον 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα έπρεπε να έχουν καθαρά συµβουλευτικό ρόλο, 

µε όσους είναι σε επιχείρηση που δεν υπάρχει κάποιο µέλος στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο που δεν σχετίζεται µε την εταιρία να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι 

θα έπρεπε να έχουν καθαρά συµβουλευτικό ρόλο σε µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Ραβδόγραµµα 5. 14:Ραβδόγραµµα συσχέτισης 15 µε 25 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης (Kendall-

0,286, Spearman -0,313) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση µεταξύ 

του αν υπάρχει κάποιο µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που δεν σχετίζεται µε την 

εταιρία είτε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίες είτε από το οικογενειακό περιβάλλον και 

του ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τους µετόχους της 

επιχείρησης, µε όσους είναι σε επιχείρηση που δεν υπάρχει κάποιο µέλος στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο που δεν σχετίζεται µε την εταιρία να έχουν την τάση να 

πιστεύουν ότι οι θα πρέπει ο µάνατζερ να παρακολουθείται συνεχώς από τους 

µετόχους σε µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Ραβδόγραµµα 5. 15:Ραβδόγραµµα συσχέτισης IV µε 19 

Από το παραπάνω γράφηµα και τον αντίστοιχο συντελεστή συσχέτισης 

(Kendall0,227, Spearman0,245) φαίνεται ότι υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση 

µεταξύ του αν ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή και του  ότι η εµπειρία 

τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών 

µελών, θα βοηθούσε στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης τους, µε 

όσους ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή να έχουν την τάση να πιστεύουν 

ότι οι θα βοηθούσε στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης σε 

µεγαλύτερη κλίµακα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

Η επίδοση των επιχειρήσεων µπορεί να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες της 

εταιρικής διακυβέρνησης ταυτόχρονα. Το κύριο συµπέρασµα της παρούσης µελέτης 

είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται το µίγµα των µηχανισµών της 

εταιρικής διακυβέρνησης που θα εφαρµοστούν σε κάθε επιχείρηση, λαµβάνοντας 

υπόψη όλους τους παράγοντες στα πλαίσια µιας ενιαίας στρατηγικής, της 

στρατηγικής για την εταιρική διακυβέρνηση.  

 

Σύµφωνα µε την ανάλυση του κεφαλαίου 4, η επιρροή της εταιρικής διακυβέρνησης 

στην επίδοση των επιχειρήσεων είναι υπαρκτή κυρίως όσον αφορά τη συµπεριφορά 

του µάνατζερ και την αποτελεσµατική λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Συνοπτικά, από τη βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε συµπεραίνουµε τα παρακάτω: 

 

� Για τη σχέση εσωτερικής ιδιοκτησίας και επίδοσης των επιχειρήσεών τα 

αποτελέσµατα είναι αµφιλεγόµενα. Αν και υποστηρίζεται σε κάποιες έρευνες 

ότι η σχέση είναι µη γραµµική, υπάρχουν προβλήµατα ενδογένειας. Σε γενικές 

γραµµές το να κατέχει ο µάνατζερ ποσοστό των µετοχών µπορεί να τον κάνει 

να ενδιαφερθεί περισσότερο για τα κέρδη της επιχείρησης αφού θα έχει 

κίνητρο να το κάνει. Όµως δεν είναι απαραίτητο ο µάνατζερ που έχει ποσοστό 

των µετοχών να παρουσιάζει πάντα καλύτερη επίδοση. Οι µακροπρόθεσµες 

αποφάσεις του µάνατζερ (π.χ για επενδύσεις) δεν επηρεάζονται από το 

ποσοστό που κατέχει στην επιχείρηση και άρα έχουν λιγότερη σχέση µε την 

εσωτερική ιδιοκτησία.      

 

� Η παρακολούθηση του µάνατζερ από τους µεγαλοµετόχους συµβάλλει θετικά 

στην επίδοση των επιχειρήσεων, όταν δίνονται τα απαραίτητα κίνητρα. 

Μερικές φορές, όταν οι απαιτήσεις της εταιρικής διακυβέρνησης είναι 

ασφυκτικές τότε µπορεί η παρακολούθηση να έχει αρνητικά αποτελέσµατα 

στην επίδοση των επιχειρήσεων. Αυτό εξαρτάται εάν ο στόχος τους είναι τα 
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πρόσκαιρα ή τα µακροχρόνια κέρδη. Γενικά, η παρακολούθηση ή η 

συµµετοχή ενός µεγαλοµετόχου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµβάλλει θετικά 

στην επίδοση της επιχείρησης.  

 

� Η παρακολούθηση του µάνατζερ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιβάλλεται 

να γίνεται σε έναν εφικτό βαθµό για να έχει θετικά αποτελέσµατα στην 

επίδοση του µάνατζερ και κατ΄ επέκταση στην επίδοση των επιχειρήσεων. Η 

υπερβολική προσήλωση στον έλεγχο µπορεί να επιφέρει τα αντίθετα 

αποτελέσµατα.   Η σύνθεση και ο αριθµός των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, επίσης,  παίζουν ρόλο στην επίδοση της επιχείρησης µόνο όταν 

συνδυάζονται και µε άλλους παράγοντες. Για παράδειγµα τα «αυστηρά» 

∆ιοικητικά Συµβούλια µπορεί να εκδιώξουν τον µάνατζερ εάν δεν έχει την 

αναµενόµενη απόδοση ή να φταίνε τα ίδια για την φτωχή επίδοση της 

επιχείρησης. Όταν υπάρχει ένα «ώριµο» ∆ιοικητικό Συµβούλιο τότε η 

επίδοση των επιχειρήσεων µπορεί να είναι καλύτερη. Σε άλλες επιχειρήσεις ο 

µάνατζερ µπορεί να είναι ο «ισχυρός» και να διαλέγει ο ίδιος τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε άλλες να συµβαίνει το αντίθετο, οπότε και η 

επιρροή τους είναι διαφορετική.  

 

� Τα αδύναµα δικαιώµατα των µετόχων συνδέονται µε τη χαµηλή επίδοση των 

επιχειρήσεων συνεπώς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τους. Οι 

περισσότερες έρευνες οδηγούν σε αυτό το συµπέρασµα, οπότε συνίσταται να 

προστατεύονται. Επίσης, κάποιες έρευνες έδειξαν ότι όσο πιο υψηλά είναι τα 

δικαιώµατα των µετόχων τόσο πιο υψηλή είναι η αξία της επιχείρησης, τα κέρδη της 

και η αποδοτικότητα των µετοχών τους. 

 

� Το νοµοθετικό περιβάλλον επηρεάζει την εφαρµογή των πρακτικών της 

εταιρικής διακυβέρνησης και εµµέσως συνδέεται µε την επίδοση των 

επιχειρήσεων. Η προστασία των µετόχων έχει θετικό αντίκτυπο στην αξία της 

επιχείρησης και στην επίδοσης της. Το πολύ «αυστηρό» νοµοθετικό πλαίσιο, 

από την άλλη πλευρά, µπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσµατα.   
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� Για τις οικογενειακές διαδοχές στις επιχειρήσεις δεν είναι ξεκάθαρο το µοτίβο 

εάν επηρεάζουν την επίδοση των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε 

άλλες περιπτώσεις τα πήγαν καλύτερα οι επιχειρήσεις που επέλεγαν τον µάνατζερ 

από το οικογενειακό περιβάλλον και άλλοτε αυτές που επέλεγαν µάνατζερ από την 

αγορά. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις παίζουν ρόλο άλλοι παράγοντες όπως είναι  η 

προηγούµενη επίδοση της επιχείρησης ή το µορφωτικό επίπεδο του µάνατζερ. 

 

� Τέλος, ο διαχωρισµός της θέσης µάνατζερ και Προέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, τις περισσότερες φορές, επηρεάζει θετικά την επίδοση της 

επιχείρησης. Θεωρείται καλή πρακτική εταιρικής διακυβέρνησης ο 

διαχωρισµός αυτής της θέσης, αν και στις µικρότερες επιχειρήσεις αυτό δεν 

είναι εφαρµοστό.  

 

Από την έρευνα του κεφαλαίου 5 διαπιστώθηκαν οι εξής τάσεις: 

 

o υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ της ιδιότητας και του κατά πόσο 

επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα ωφελούσε στην εξεύρεση νέων 

αγορών/πελατών, µε του λογιστές να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι η 

εµπειρία κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επηρεάζει την 

εξεύρεση νέων αγορών/πελατών σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ της ιδιότητας και του κατά πόσο 

επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα οδηγούσε σε νέες ιδέες για την 

επιχείρηση τους, µε του λογιστές να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι η 

εµπειρία κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οδηγεί σε νέες ιδέες 

για την επιχείρηση σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ της ιδιότητας και του κατά πόσο 

επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στην 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης τους, µε του λογιστές να 

έχουν την τάση να πιστεύουν ότι η εµπειρία κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου θα βοηθούσε στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της 

επιχείρησης σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ του φύλου και του κατά πόσο επηρεάζει οι 

σχέσεις µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να είναι 

συµπληρωµατικές, µε τις γυναίκες να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι 

σχέσεις µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να είναι 

συµπληρωµατικές σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ του φύλου και του κατά πόσο 

επηρεάζει το ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις γυναίκες να έχουν την τάση να 

πιστεύουν ότι θα πρέπει να παρακολουθείται σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ των ετών της επιχείρησης και του 

κατά πόσο επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στην 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης τους, µε όσους είναι σε 

µακροχρόνιες επιχειρήσεις να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι θα βοηθούσε 

στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση µεταξύ του αν η επιχείρηση είναι 

οικογενειακή και του κατά πόσο επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα 

ωφελούσε στην εξεύρεση νέων αγορών/πελατών, µε όσους δεν είναι σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι  θα ωφελούσε 

στην εξεύρεση νέων αγορών/πελατών σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση µεταξύ του αν η επιχείρηση είναι 

οικογενειακή και του κατά πόσο επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα 

οδηγούσε σε νέες ιδέες για την επιχείρηση τους, µε όσους δεν είναι σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι θα 

οδηγούσε σε νέες ιδέες για την επιχείρηση τους σε µεγαλύτερη κλίµακα. 
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o υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση µεταξύ του αν η επιχείρηση είναι 

οικογενειακή και του κατά πόσο επηρεάζει η φήµη τουλάχιστον κάποιου 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα 

βοηθούσε στο χτίσιµο της αξιοπιστίας της επιχείρησης, µε όσους δεν είναι σε 

οικογενειακές επιχειρήσεις να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι θα βοηθούσε 

στο χτίσιµο της αξιοπιστίας της επιχείρησης σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ του πόσες είναι οι συναντήσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο χρόνο κατά µέσο όρο και του  κατά πόσο 

επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα ωφελούσε στην εξεύρεση νέων 

αγορών/πελατών, µε όσους έχουν περισσότερες συναντήσεις να έχουν την 

τάση να πιστεύουν ότι  θα ωφελούσε στην εξεύρεση νέων αγορών/πελατών σε 

µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ του πόσες είναι οι συναντήσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο χρόνο κατά µέσο όρο και του  κατά πόσο 

επηρεάζει η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στην 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης τους, µε όσους έχουν 

περισσότερες συναντήσεις να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι θα βοηθούσε 

στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ του πόσες είναι οι συναντήσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο χρόνο κατά µέσο όρο και του ότι ο 

µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε όσους έχουν περισσότερες συναντήσεις να έχουν 

την τάση να πιστεύουν ότι θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς σε 

µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ του αν υπάρχει κάποιο µέλος στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο που δεν σχετίζεται µε την εταιρία είτε µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίες είτε από το οικογενειακό περιβάλλον και του ότι τα 

επιπλέον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα έπρεπε να έχουν καθαρά 
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συµβουλευτικό ρόλο, µε όσους είναι σε επιχείρηση που δεν υπάρχει κάποιο 

µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που δεν σχετίζεται µε την εταιρία να έχουν 

την τάση να πιστεύουν ότι θα έπρεπε να έχουν καθαρά συµβουλευτικό ρόλο 

σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής αρνητική συσχέτιση µεταξύ του αν υπάρχει κάποιο µέλος 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που δεν σχετίζεται µε την εταιρία είτε µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίες είτε από το οικογενειακό περιβάλλον και του ότι ο 

µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς τους µετόχους της 

επιχείρησης, µε όσους είναι σε επιχείρηση που δεν υπάρχει κάποιο µέλος στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο που δεν σχετίζεται µε την εταιρία να έχουν την τάση να 

πιστεύουν ότι θα πρέπει ο µάνατζερ να παρακολουθείται συνεχώς από τους 

µετόχους σε µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

o υπάρχει ασθενής θετική συσχέτιση µεταξύ του αν ελέγχονται υποχρεωτικά 

από ορκωτό ελεγκτή και του  ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στην 

αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης τους, µε όσους ελέγχονται 

υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή να έχουν την τάση να πιστεύουν ότι οι θα 

βοηθούσε στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της επιχείρησης σε 

µεγαλύτερη κλίµακα. 

 

Από τα συµπεράσµατα της έρευνας µπορούµε να κάνουµε τις εξής διαπιστώσεις και 

προτάσεις. 

 

Οι µη εισηγµένες επιχειρήσεις είναι πιο ευέλικτες από τις εισηγµένες που είναι 

υποχρεωµένες να εφαρµόζουν τη συγκεκριµένη νοµοθεσία και να ακολουθούν 

συγκεκριµένους κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα 

στρατηγικό πλεονέκτηµα για τις µικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να 

µπορούν να αξιοποιούν τις αρχές και τους µηχανισµούς της εταιρικής διακυβέρνησης 

για την περαιτέρω ανάπτυξη τους. Σύµφωνα µε τον αγγλικό κώδικα εταιρικής 

διακυβέρνησης, για τις µικρότερες επιχειρήσεις προτείνονται 12 χαρακτηριστικά που 

θα πρέπει να υιοθετηθούν για την καλύτερη λειτουργία και εξέλιξη τους. 

1. Να έχουν ξεκάθαρη δοµή και διαδικασίες. 



 

105 
 

2. Να λειτουργούν µε υπευθυνότητα και διαφάνεια. 

3. Να υπάρχει ισορροπία στη σύνθεση και στο µέγεθος του ∆.Σ. (να υπάρχουν 

τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη). 

4. Τα µέλη να έχουν δεξιότητες και ικανότητες. 

5. Να υπάρχει αποδοτικότητα και εξέλιξη στα µέλη του ∆.Σ. (τα µη 

εκτελεστικά να εναλλάσσονται)  

6. Να έχουν πολύ καλή πληροφόρηση και υποστήριξη 

7. Να αξίζουν τα χρήµατα που λαµβάνουν και να προσθέτουν αξία. 

8. Να έχουν το όραµα και στη στρατηγική. 

9. Να έχουν συστήµατα διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου 

10. Να γνωρίζουν τις ανάγκες και τους στόχους των µετόχων 

11. Να υπάρχει επικοινωνία ανάµεσα στους µετόχους και στα µέλη του ∆.Σ. 

12. Να ασκεί κοινωνική εταιρική ευθύνη. 

 

Συνεπώς, οι µικρότερες και µη εισηγµένες επιχειρήσεις στη χώρας µας θα µπορούσαν 

να χρησιµοποιήσουν το ρόλο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για να επηρεάσουν θετικά 

την επίδοση τους και να βοηθηθούνε όπου χρειάζονται υποστήριξη είτε 

συµβουλευτικά είτε πρακτικά. Έµπειρα άτοµα υπάρχουν µέσα στην αγορά. 

 

Πρόταση της διπλωµατικής εργασίας είναι η δηµιουργία δοµών ενηµέρωσης για την 

εταιρική διακυβέρνηση στους επιχειρηµατίες (π.χ. από Επιµελητήρια, Πανεπιστήµια, 

ιδιωτική πρωτοβουλία) και τη δηµιουργία ενός δικτύου για µάνατζερ, στελέχη 

(executive directors), µέλη ∆.Σ ( µη εκτελεστικά), όπου οι επιχειρήσεις θα µπορούν 

να απευθύνονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους. 

 

Όσο αφορά το κοµµάτι της µελλοντικής έρευνας, θα µπορούσε να γίνει σε πιο µεγάλη 

κλίµακα η χαρτογράφηση των αναγκών των µικροµεσαίων κεφαλαιουχικών 

επιχειρήσεων για εταιρική διακυβέρνηση µε συνεχή ανατροφοδότηση των 

ευρηµάτων. 
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Αξιότιµοι Κύριοι/Κυρίες,  

Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί αποτελεί µέρος της έρευνας στα πλαίσια εκπόνησης της διπλωµατικής 

µου εργασίας, µε θέµα «Η επιρροή της εταιρικής διακυβέρνησης-ο ρόλος του ∆.Σ στην επίδοση των 

επιχειρήσεων: ∆ιερεύνηση στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητας », για το µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα «Στρατηγική ∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και 

αφορά την έρευνα  για την επιρροή της εταιρικής διακυβέρνησης στην επίδοση και το ρόλο της ως στρατηγική 

επιλογή. 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί ο βαθµός της αναγκαιότητας ενός κατάλληλου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των στρατηγικών εταιρικής διακυβέρνησης σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων για την 

εξέλιξη τους. Το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις. 

 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο, έχει σχεδιαστεί µε τρόπο που να απαιτήσει όσο το δυνατό λιγότερό τον πολύτιµο 

χρόνο σας. (όχι περισσότερο από 3 λεπτά).  

 

Οι απαντήσεις σας µπορούν να αποσταλούν: 

� ηλεκτρονικά στο olga_bampini@windowslive.com 
� µέσω φαξ στο 2310891293 

 

 

Σε περίπτωση που συναντήσετε ερωτήσεις που δεν επιθυµείτε να απαντήσετε, παρακαλώ να 

τις αγνοήσετε και να συνεχίσετε µε τις υπόλοιπες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Ακόµη και 

αν δεν απαντήσετε σε κάποια συγκεκριµένη ερώτηση, ενδιαφέροµαι για τις υπόλοιπες απαντήσεις.  

 

Σας διαβεβαιώνω πως για τα στοιχεία που θα µου αποστείλετε θα τηρηθεί απολύτως η ανωνυµία και η 

εµπιστευτικότητα, και θα χρησιµοποιηθούν για στατιστικές και µόνο αναλύσεις. Μετά την ολοκλήρωση 

της έρευνας θα αποσταλεί στις επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν αντίγραφο των αποτελεσµάτων, εφόσον 

το ζητήσετε. 

 

Αναµένοντας την ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.  

Με εκτίµηση, 

Όλγα Μπαµπίνη 

Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 

  



 

 

I. Επιχείρηση  (Προαιρετικά
II.  Γεωγραφική Περιοχή (Προαιρετικά

III.  Ιδιότητα (Προαιρετικά
IV.  Ελέγχεστε υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή

Τµήµα A: Γενικές ερωτήσεις πληροφοριών
(∆ηλώστε µε  ή συµπληρώστε την απάντησή σας

 

1. Ποια είναι η ιδιότητα σας;  
� ∆ιευθυντής        � Μέλος του ∆.Σ    

 

2. Φύλο 
� Άρρεν                � Θήλυ 

  

3. Πόσα έτη προϋπηρεσίας έχετε; 
� 0-3                � 4-10                  � 11

 

4. Ποια είναι η ηλικία σας; 
�<30               � 31-45             �>46
 

5. Πόσο ετών είναι η επιχείρηση σας
�<3                � 4-10             � >10

 

6. Ποιος είναι ο αριθµός των ιδρυτικών µελών
 

7. Είστε οικογενειακή επιχείρηση; 
� Ναι            � Όχι 
 

8. Είναι στα µελλοντικά σχέδια σας να βελτιώσετε την επίδοση της επιχείρηση σας
� Ναι            � Όχι 

 
9. Είναι στα µελλοντικά σχέδια σας να επεκτείνετε τις δραστηριότητες της επιχείρηση σας
� Ναι            � Όχι 

 

10. Γνωρίζετε για τον ελληνικό κώδικα εταιρικής
� Ναι            � Όχι 

 
11. Πιστεύετε ότι το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο προστατεύει επαρκώς τα δικαιώµατα των µετόχων

ώστε να προσελκύει επενδύσεις;
� Ναι            � Όχι 

 
 
 

Στοιχεία Επιχείρησης 

Επιχείρηση Προαιρετικά)          ………………………….....................
Γεωγραφική Περιοχή (Προαιρετικά)    …………………………….................

Προαιρετικά)                         …………………………….................
Ελέγχεστε υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή;                 � Ναι            

Γενικές ερωτήσεις πληροφοριών 
ή συµπληρώστε την απάντησή σας) 

Μέλος του ∆ Σ    � Λογιστής  � Άλλη θέση………………………..

 
11-20               �>20 

>46 

Πόσο ετών είναι η επιχείρηση σας; 
>10 

Ποιος είναι ο αριθµός των ιδρυτικών µελών;………………….. 

 

µελλοντικά σχέδια σας να βελτιώσετε την επίδοση της επιχείρηση σας

Είναι στα µελλοντικά σχέδια σας να επεκτείνετε τις δραστηριότητες της επιχείρηση σας

Γνωρίζετε για τον ελληνικό κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης; 

Πιστεύετε ότι το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο προστατεύει επαρκώς τα δικαιώµατα των µετόχων
ώστε να προσελκύει επενδύσεις; 
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…………………………..................... 
Γεωγραφική Περιοχή Προαιρετικά)    ……………………………................. 

Προαιρετικά)                         ……………………………................. 
Ναι            � Όχι 

Άλλη θέση……………………….. 

µελλοντικά σχέδια σας να βελτιώσετε την επίδοση της επιχείρηση σας; 

Είναι στα µελλοντικά σχέδια σας να επεκτείνετε τις δραστηριότητες της επιχείρηση σας; 

Πιστεύετε ότι το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο προστατεύει επαρκώς τα δικαιώµατα των µετόχων 



 

 

 
Τµήµα Β: Αφορά στρατηγικές της εταιρικής διακυβέρνησης και το ∆ Σ
(∆ηλώστε µε  ή συµπληρώστε την απάντησή σας

 

12. Πόσα µέλη υπάρχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
 

13. Προηγούµενη εµπειρία των ιδρυτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
� Στην παραγωγή- εµπόριο  � Στη χρηµατοοικονοµικά
� Καµία   (συµπληρώνετε όσα κουτάκια επιθυµείτε
 

14.  Πόσες είναι οι συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο χρόνο κατά µέσο όρο
�<4               � 5-10             � >10
 

15. Έχετε κάποιο µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που
εξαρτηµένης εργασίες είτε από το οικογενειακό περιβάλλον

  � Ναι          � Όχι 

  Σας ευχαριστώ πολύ για τη συµµετοχή σας στην έρευνα και για το χρόνο που διαθέσατε

(∆ηλώστε µε   την απάντησή σας σύµφωνα µε την κλίµακα

16. Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
πλέον των ιδρυτικών µελών, θα µπορούσε να ωφελήσει συνολικά την επίδοση της
επιχείρησης σας,;   

17. Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού
πλέον των ιδρυτικών µελών, θα ωφελούσε στην εξεύρεση νέων αγορών πελατών

18. Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
πλέον των ιδρυτικών µελών, θα οδηγούσε σε νέες ιδέες για την επιχείρηση σας

19. Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της
επιχείρησης σας; 

20. Πιστεύετε ότι η φήµη τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
πλέον των ιδρυτικών µελών, θα βοηθούσε στο χτίσιµο της αξιοπιστίας της επιχείρησης

21. Πιστεύετε ότι τα επιπλέον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα έπρεπε να έχουν
καθαρά συµβουλευτικό ρόλο;  

22. Πιστεύετε ότι οι σχέσεις µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει
να είναι συµπληρωµατικές;  

23. Πιστεύετε ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ένας από τους µετόχους
της επιχείρησης; 

24. Πιστεύετε ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να
∆ιοικητικού Συµβουλίου; 

25. Πιστεύετε ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τους
µετόχους της επιχείρησης; 

26. Πιστεύετε ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι απαραίτητα
και ο µάνατζερ (∆ιευθύνων Σύµβουλος); 

Τµήµα Β Αφορά στρατηγικές της εταιρικής διακυβέρνησης και το ∆.Σ 
ή συµπληρώστε την απάντησή σας) 

Πόσα µέλη υπάρχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο;………………… 

Προηγούµενη εµπειρία των ιδρυτικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου;  
Στη χρηµατοοικονοµικά-διοίκηση  � Στην έρευνα κι ανάπτυξη

συµπληρώνετε όσα κουτάκια επιθυµείτε ) 

Πόσες είναι οι συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο χρόνο κατά µέσο όρο
>10 

Έχετε κάποιο µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που δεν σχετίζεται µε την εταιρία είτε µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίες είτε από το οικογενειακό περιβάλλον; 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συµµετοχή σας στην έρευνα και για το χρόνο που διαθέσατε

την απάντησή σας σύµφωνα µε την κλίµακα) 

Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
πλέον των ιδρυτικών µελών θα µπορούσε να ωφελήσει συνολικά την επίδοση της 

Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
πλέον των ιδρυτικών µελών θα ωφελούσε στην εξεύρεση νέων αγορών/πελατών; 

Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
πλέον των ιδρυτικών µελών θα οδηγούσε σε νέες ιδέες για την επιχείρηση σας; 

Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
πλέον των ιδρυτικών µελών θα βοηθούσε στην αποτελεσµατικότερη οργάνωση της 

Πιστεύετε ότι η φήµη τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
λέον των ιδρυτικών µελών θα βοηθούσε στο χτίσιµο της αξιοπιστίας της επιχείρησης;  

Πιστεύετε ότι τα επιπλέον µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα έπρεπε να έχουν 

Πιστεύετε ότι οι σχέσεις µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει 

Πιστεύετε ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ένας από τους µετόχους

Πιστεύετε ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τα µέλη του

Πιστεύετε ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς από τους 

Πιστεύετε ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι απαραίτητα 
και ο µάνατζερ ∆ιευθύνων Σύµβουλος);  
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Στην έρευνα κι ανάπτυξη    

Πόσες είναι οι συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα στο χρόνο κατά µέσο όρο; 

σχετίζεται µε την εταιρία είτε µε σχέση 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συµµετοχή σας στην έρευνα και για το χρόνο που διαθέσατε. 
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Συµβουλίου,      

Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,      

Πιστεύετε ότι η εµπειρία τουλάχιστον κάποιου µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
     

 
     

     

Πιστεύετε ότι οι σχέσεις µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει      

Πιστεύετε ότι ο µάνατζερ θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ένας από τους µετόχους      

παρακολουθείται συνεχώς από τα µέλη του      

     

Πιστεύετε ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να είναι απαραίτητα      


